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শীপ্ীজগদীশ্বরায় নমঃ। 

এট 

| 

পল্লাগন্ধ উপাখ্যান পোনা 
নামক নবকাব্য | 

রঙ 

সত এ যাপিত তের: এইজ নরক 

আযুত বনমালী ঘোষাল কর্তৃক 

পয়ারাদি নামধবিধ ছন্দে বিরচিত হইয়। 

জ্ীযুত রামকানাই দাসের 

আদেশনু সারে। 

শমী এন ওঠ (ডর স্পা 

কলিকাতা । 

গরঠগহ'ত্ জ্টীটে ৯হ নং ভবনে এ ইঞ্িয়ার ইত্উনিয়ান | 

যন্ত্রে মুন্রিত। 

মন ১২৭১ নাল। 
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সি 

দশকে ডা ববিতা নাসের এহন, চি ও তন দে ০৭ পড় ভর রিতা 
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বিজ্ঞাপন | 

এই গ্রন্থ আমি রচনা করিয়! উীযুত রানকাঁনাই দান 

কে বিতরণ করিলাম তাহার অনভিমতে অন্য কেহ মুদ্রান্কিত 

করিলে মাফিক আইন আমলে আনিতে হইবেক ইতিএ| 

শ্নীবননালী ঘোঁধাল। 

বিজ্ঞাপন । ূ 

চঁএই পুস্তক যাহার যোজন হইবেক ভিশি গয়াল-, 
হাউার ভ্ীরামকানাই দানের ৮৫ নং দ্রোকানে তত্ব কারলে 

, পাইতে পারিবেন মুলছ 8৭ বারো আনা মাত্র! 





শুচপত্র | 

নেঘন্ট 

গণেশ বন্ধন! 
ভূমিকা 

হরিনাম মাহা 

গ্রন্থ।য়স্ত 

পৃক্রার্থে ভূপতির খেদ 
অনার নিকটে রাণীর হন) 

'উধি প্রদানার্ধে বিশ্বেশখবরের গমন 
রণীর গঞ্ড প্রকাশ 
রাণীর বালিকা প্রসব হওন 
1াঁতকম্ম ও রাজকন্যার বর অং্কনণ 

মুনিবর বরের রুন্তান্ত 
ব্রহ্মার নিকটে ভার্গবের বরপ্রাপ্ত 
বরপ্রাপ্ডে সুনি অন্যানের আগমন 
স্বপ্নে মুনির রমশী লত্ভোগ 
কন্যানহ রাণীর গঙ্গান্লানে গমন 
দালী কর্তৃক্ত কন্যার গর্ত প্রকাশ 
রাণী কন্যার নিকটে গমন 
রাজ ফুন্যার চিকিৎসা" 
হিরা রাডার ব্ররানা কন্যার এতিত রাপধর ভহলনা 

শি 
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ভি ঁ 

গ্ঁ 

& 0 রি 
তক ও দি? 

ত্৭ 
কনার আত্মঘ।শনী হওন উদ্েঘাগ এবং যক্ষ কতক হরণ ২৯, 
বক্ষ ভয়ে কন্যার দেবী আরাধন! 

কন্যা রক্ষার্থে দেখীর গমন উদ্যোগ 
নন্দিনী রক্ষার্থে নন্দির প্রতি দেবীর আদেশ 

নন্দী কর্তৃক বক্ষের, বিনাঁন এব দলপতি মিলন 
মুলিলহ রাজকন্যার পরিচয় 
মুনির বাজারে গঙ্মন 
মুনি কর্তৃল রন্ধন এবং রাজকন্যার ভোজন 
পৃর্তিকে সভীর জঙ্গ শীএদদান 
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দুচপত্রে। 
নি্ন্ট 
দতী পতির দিলন 
সতী পতির প্রেম যুদ্ধ 
কন্যা অদর্শনে রাণীর নিকট দামীর পরিচয় 
রখজার নিকটে দালীর পরিচয় * 

দ্বারপালের প্রতি রাজার তীরস্কার 

ভূপতি নিকটে রাঁজ্জীর পরিচয় 
কন্যা অন্বেষণে রাজার গমন 
পন্মগন্ধাঁর লাধ ভক্ষণ এবং পুজ্র পরব হওন 

নিবারণের অন্নপ্রাসনে অন্নদার গমন 

দেবতাপিগের ছদ্মবেশে গমন 
দেৰবতাদিগের অধিষ্ঠান 
অন্নপূর্ণার রন্ধন ও পরিবেনন 
নিবারণের বিদ্যা শিক্ষার্থে অবন্থিনগরে গমন 
নিবারণের অরণ্যে প্রবেশ 

ব্রদ্ধষচারী সহ নিবারণের সাক্ষাণ্ড এবং পরিচয় 
ষোগমায়ার ভিত নিবারণের কথোপকথন 
যৌগনায়ার দেবীর শিকটে খেদ 
বলি প্রদানার্থে নিবারণকে নিস্তারিণীর নিকটে 

লইয়া যাওন 
'চৌত্রিশ অক্ষরে কলীর স্তর 
পুনর্ববাঁর স্ততি পাঠ 
দেবী কর্তৃক ব্রহ্ষচণরী বধ 
পিতৃ শোকে যোগম।র মুচ্ছ। 
সতী পতির মিলন ২ 
যোগমায়ণর দুরাবস্থ। দর্শনে নিবারণের খেছ 
সতী পতির প্রেমযুদ্ধ 
সতী পৃতির আনন্দে দাদীর হিস! 
যোগমারার প্রতি চ্াপার ভঙ্গনা 

পঞঙ্জাঙ্ক।. 
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নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ধ। 
ঘোগমায়ার, প্রতি উত্তর ৮৩ 
নগর ভ্রমণার্ধে নিবারণের গমন ৮৪ 
রাশ্মীর বর্ণনা ৮১ 
রাজার বর্ণন। ৮৮ 
রাঁণী হেমাঙ্গিণীর সহিত নিবারণের বিচার ৮৯ 
বরের সহিত রাণীর ছদ্মবেশে পরিচয় ৯১ 
দম্পতির মিলন ৯৩ 

নতী পতির মল্লযুদ্ধ ৯৮ 
যোগমায়ার পতিজন্য নিস্তারিণীর নিকটে খেদ্ ৯৯ 
ব্রপ্রাপ্তে যোগমায়ার উল্লান ১০৬ 

যোগমায়ার নাধ ভোজন বৃত্তান্ত ০২, 

ধোগমায়ার পুত্র প্রসব হওন ১০৮" 
সর্বপ্ৰ হুরণপুর্ববক দানীর পলায়ণ এবং রাজদুত কর্তৃক 

ধৃত হওন ১০ 

যোৌগমায়ার মন ছুঃখে অরণ্যে পবেশ ১১১ 
যোগমীয়া রক্ষার্থে নিস্তারিণীর গমন ১১৪ 
দেবী কর্তৃক যোগমাঁয়ার বৈশ্বযালয়ে গমন “১৯৬ 
যোগমায়ার সহিত নিধারণের লাক্ষাৎ ১১৮. 
উপপত্ী ভাবে পত্র মিলন ১২০ 
নিবারণের পতিজ্ঞ। পত্র" ১২৩ 

যোগমাঁয়ার সহিত নিবারণের রসক্রীড়া »১২৪ 
নাপ্তিনী গৃহে যোগমায়ার গমন পকাশ ১২৫ 
উপপতী ভাবে যোগমায়ার পাত হলন। ১২৩৬ 

দরখাস্ত পত্র ্ঁ ১২৮ 

'শমন নামক পরওয়ান! ১২৯ 
ফরিয়াদীর এজাহার ঞ&ঁ, 
পৃতিবাদীর এজাহার ১৩১ 
নবিপিিন্দার জোবানবন্দী ১৩৬ 
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৷ নির্ঘণ্ট 
গ্রন্থুকণীরের জোৌবানব নদ 
লার্তিনধর জোবানবন্দী 

এশ্ব পালকের জোখানবনদী 
বচারন্তে রাণীর ক্রোধ পৃকাশ 
ত্র নামক পত্র 

যোগমায়ার পুনকার পতি ছলন্! 

যোগমায়া সহ নিবারণের পক্ীভাবে মিলন 
চত্তুর্ববর্ধ কল দর্শন এবং রাণীর নিস্তারিণী ধামে গমন 

ইত্যাদি ূ 
ধঘাগমায়ার মহালায়! জপ ধারণ 

দ্বপডীদ্বরের শব শ্ুরালগ়ে গমন উদ্যোগ 
নিবারণের অন্ত্রীকে স্বদেশে গমন 
বধুদ্বয় সহিত শ্বশুর শাশুডীর সাক্ষাৎ 
পিত1 মাতা সহ নিবারণের কথোপকথন 
শাশুড়ী নু বধূদ্ধয়ের পরিচয় 
বারাণন ধামে রাণীর গমন 
গন্রন্ধার জননীর উদ্দেশ 
পি শোকে পদ্বমন্ধার খেদ 
সংগোপনে রাজা তীমনেনকে আনিবার খুক্তি 
রাজার কারাগার মোচন 

পিতালহ পন্মগন্ধার পরিচয় 

লাতিবধু সহিত রাঙ্জা তীমনেনের আলাপ 
রাজ! ভীমদেনের গন্ধার্ব, সহ যুদ্ধে গমন 
গন্ধর্ধ্ধ সহ সংগ্রাম আরস্ত 
রাণীর যুদ্ধে গমন এবং গরন্ধর্ব পরায় 
নিবারণের রাজ্য পৃাপ্ত 
রাণীর,বারাণনে পুনঃযাত্র। 
স্নাজবহশের বর্ণে গমন 
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ব্রম্মরপে গণেশ পা রন নু 

দীর্ধ-ভ্রিপদশ | প্রণমামি গণপতি, অখিল ব্রদ্মাণ্ড পতি, 
সর্ধ অগ্রে তোমার বন্দন। তুমি প্রভু নিরাকার? কখন হও 
নাকারঃ নিত্যময় নিতা নিরাঞ্জীন ॥ ক্ষীরোদ অর্ণবপরে, অনন্ত 
শয়ন করে, ইচ্ছাময় ইচ্ছ! প্রকীশিলে। পুর্বে ধরে দশ মুস্তি, 
করিলে অশেষ কীর্তি, অবনির ভার ঘুচাইলে ॥ সুরানুর নাগ 
নরেঃ অর্ধ অগ্রে পৃজ1 করে, পূর্ণ কর যার যেকামনা। বিস্ন 
বিনাসন কারি, অশেষ বন্ধ্রণ। হারিঃ কার সাধ্য করিতে বর্ণ- 
না ॥ তংহি ত্রিজগত গুরু, প্রভু বা€। কম্পতরু, বা! পুরণ 
কর দয়াময়। গুণাতীত গুণ তব, মুচমতি কি বর্ণিব+ বেদ 
কারকের লাধ্য নয় ॥ সত্য রজ তম তিন, গুণেতে হয়ে প্রবীণ, 
স্ঞ্টি স্ফিতি খিনাশ অণপনি 1 কে বুবিবে তৰ মন্ম বেছে 
কলে ভুমি ব্রহ্ম, ব্রে্দমধী তোমার জননী । মরি মরি হায় 
হায়, সিন্দুরে পৃর্ণিত কায” স্হাষোগী যোগ শিরমণি। জআব- 
স্থিতি পঞ্মাপরে, পদে পদ্ম শোভা করে, চিনিতে অশক্ত 
পর্ম্গনি॥ পদ্মগন্ধা উপাক্ষণা, করিতে গ্রন্থ রচনা, দ্বিজ 
ৰনম্বালি আকাকি্িত 1 পয়ারাদি নান। ছন্দে কেমনে রি 
লানন্দেঃ তব দয়া ন। হলে কিঞিৎ। খধরিবারে আুরাকরে, 
বাউনেতে বাণ করে, সে মানন কিসে পূর্ণ হয়। নিদ্ধিদাতা 
সিদ্ধি কর' বা করি অলিবার জন দাঁন দেহ দয়াময় 
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ভূমিকা | 
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দীধ-ত্রিপদী। বদরিকাআম বানি, মুক্তিপথ অভিলাষী, 
মহামান্য মুনি তপোধন। মতাৰতী সুত নুত, সর্ঝ 
গুগে গুণ যুত, তেজপুঞ্জী যেমন তপন ॥ ব্রদ্ষবিদ্যা আ- 
লোনা, ব্রক্ষজ্ঞান উপাদনা, ব্রন্ষরূপ চিন্তা মনে মনে। 
যথায় তথায় জান, দর্বত্রে শুনিতে পান, যুখিষ্টির আগমন 
রূনে ॥ হেরিবারে নৃপমুনিঃ গমন করেন মুনি। মুনি শিষ্য মুনি 
নঙ্গে নঙ্গে। হরি নামাহত পান, মুথে হরিণ গান, হরি 
কথ। কথার গ্রান্গে। অবিলম্বে মুমিগণে উপনীত উপ- 
বনে যে বলে, ধর্মের বনান। হেরি রাজা যুখিছ্টির চিন্তায় 
চিত্র অন্দর আপন প্রদানেতে আশ্বান ॥ বনমধ্যে নিংহানন, 
কোথায় মেলে তখন কুশানন আলন করিয়া । পাদ্য অধ্য 
য়ে দান, রাখেন মুনির মান, মিষ্ট ভাষে কন বিস্তারিয়। | 

ব্যাস কন কি কুশল, রাজা কন'অকুশল, কি জিজ্ঞান ওগে। 
তপোধন। বত ছিল বৈভব, হুত্িয়ে লইল নব, পাস ক্রীড়। 
ছলে ছুর্যেধন। ভীয় দ্রোণ কর্ণ আদি, শক্কুনি সঞ্জয় বাদী, 
ধিছুরের দুরে থেল ন্েহ। শত ধৃতরাষ্ পুত্র নকলে হইল 
শত্রু, মম পক্ষে নাহি আর কেহ॥ নাহি দিল পঞ্চগ্রাম, 
যদ্যপি করি দংঞ্রাম, অবশ্য নিবে তারা রণে। অশ্বধ্থামা 
কৃপাচার্য। সকলে করে. সাহার্যা। কে যুঝিবে তাহাদের 
নে 1 হইলাম রার্জ ভ্রষ,একেমনে লহিব ক, দার! সহ ভাই 
পঞ্চজন | বিশেষত বুকোদির, হয় যার রুকোদর, অন্নাভাবে 

' ত্যজিবে জীবন ॥ বাগ যজ্ঞ যাগ ুরে। দেখিতে নারি দ্বিজে- 
রে, অত্তিত বৈযুখ হয়ে যাবে । মরি কি কপাল মন্দ, এত 



ভূমিকা । 

দিনে নিরানুম্দ। বাচিয়ে কি সুখ আর তবে গুভ কন তদ- 
স্তর? শুন রাঁজ। অতঃপর, এদিন ন! রবে চিরদিন। তুমি ধর্ম 
পরায়ণঃ ধন্ম পথে রাখ মন তোমার লহ্বায় তক্তাধীন ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য রসাল, এই যা «দেখ নকল, অর্ধত্রে তাহার লম 
দৃষ্টি । ভার শফি সৃষ্টি ছাড়া) কহিতে অশক্ত বাড়া সথঙফ্ির 
করেন তিনি হাক্টি ॥ ত্রিগুণে বোষত তিনি) এক। তিনি হন 
তিনি, অগুণে নিগুণ গুণাকর। অনন্থের আদ্য অন্তঃ কে 
বুঝিবে নে তদন্তঃ অনন্ত রূপেতে ক্ষিতিধর ॥ কভু ক্ষীরে!দ 
শয়নে, কখন বা! গোচারণেঃ মহীতলে অলীমা মহিমা | 
জগতে নাঁহিক যার, কি দিব তুলনা তীর? ভাহার তুলনা! 
তার সীমা॥ এক ব্রফ্ধ নিরাকার, যুগে যুগে অবতার, প্রকৃতি 
পুরুষ মতান্তরে । কহে দ্বিজ বনমালিঃ যিনি কৃষ্ণ তিনি 

কণলী, লা মন তাবয়ে অগ্তরে ॥ ৃ 



হরিনাম মাহাত্ম্য । 
সকার 

পয়ার। কলুষ বিনাশকারি হরিনাম লার। শ্রবণ 
করিতে বাঞ্চ। হইল রাজার ॥ বিনয় করিয়ে কম শুন তপে।- 
ধন। কিকাঁরণে দশমুর্ভি হন নারায়ণ ।॥। কেবা অনাদির 
আদি কেবা অংদ্যাশক্তি। কোন মুর্তি ধরে কারে করিলেন 
মুক্তি ॥ অজ্ঞান তিমিবে অন্ধ সদা লন্দ মমে। জ্ঞান দৃঁষি 
বিনা দুটি করিব (মনে | রুপা করি কুপাময় হইবে লদয। 
নিস্তার হেতু বিস্তা! কহ মহাশয় ॥। কোন মতে ভ্রান্ত মন 

শান্ত নাহি মানে । কৃতার্থ করুন দামে দিব্য জ্ঞান দানে। 
ভূপতির শুনে প্রশ্ন পরাশর স্থুত। জ্ঞান দানে দভ্ানোদর় 
ভাবিয়ে অচু,ত। পুন পুন প্রশংসা করিয়ে নরবরে | 
ফুটিল হৃদি-কমল হৃদি নরোবরে | হরি নামান্থত পানে 
রমিত রমনা | চবণ পঙ্কজে চিন্ত চকর মগনা | মুনি কন নৃপ- 
মণি তুমি পুণ্যবান। আপনি পাইলে মুক্তি মম পরিভ্রাণ | 
হরিনাম মহামন্ত্র বলে যেবা শুনে। "অনারাসে মুক্ত হয় 
তবের বন্ধনে || এক ব্রন্ধ নিরাকার সর্ব শীতে কর। উপা- 
সদ! হেতু নানা রূপ জ্যোতিময়। পরার্ধে পরম ব্রঙ্গ পরাহু- 
প্র যিনি। পরোপঙ্ধার তরে প্রকৃতি হন তিনি ॥ তৃমি 
হে পাণ্ডৰ অতি শান্তমতি ধীর'। শুভাশুত্ত দেখ যত ইচ্ছায় 
হরির | শ্রুতি স্মৃতি মতি মন বাক্য অগোচর। যেজন লে 
জন হরি ভাব নিরান্তর। নিত) নিত্যনয়ে তজ ত্যজহ্ কুসক্স। 

জ্ঞানাগ্িতে দগ্ধ কর কলুষ ভুজদ। একি বিষঃ ।মহাবিষ মতা- 
স্তরে কালী । ধার গলে বনমালী। দেই মুওমালী ॥ মহাকাল 
পরে মহাকাল কাল জায়া। শরণে ধিনাশে কাল কালালরে 

জায়া। পশুপতি দতী জতি অঠি অনুপমা? যেই শিব সেই 
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রা সেই স্যাম শ্যামা । একাদশ মহাবিদ্যা দশ অবৰতার।কি 
রূপে বর্ণিৰ রূপ রূপ নাহি ধার ॥ কিঞ্চিৎ বলিব তিনি বান 
যেমন। তিনে এক একে তিন ছুই কভু নন।ক্ষীরোদ অর্ণব নীবে 
অনন্ত শয়নে। অর্ণব নশ্দিনী পীর নেবেন চরণে ।হাজন করিতে 
ক্ষিতি ইচ্ছ। হয় ভার । ইচ্ছাময় ইচ্ছা প্রকাশেন বার বার ॥ 
হুরাত্মা দানব মধুকৈটৰ নামেতে 1 সৃজন করি নিধন করেন 
অঙ্গেতে ॥ দেকেছে উৎপন্তি তার হইল মেদিনী| উৎ্পস্ভি 
নিবৃত্তি তাতে ক্রমে ক্রমে প্রাশি॥ আত্মারপি পরমত্ব 
জানিবে নির্যাশ । জলে চ্ছলে কি অনলে না হয় বিনাশ। 
হুর্জয় দানব যত জন্সিল ধরায়। আরাধিয়ে ধরাপতি ন! 
মানে ধরায় ॥ দৈত্য ভয়ে দেবগণ হুইয়ে কাতর | একঞ্ে 
মিলিয়ে স্তুতি করেন বিস্তর ॥ দেবের করিতে কার্ধ্য ভ্রিদেবের 
পতি। কহেন করুণ! করি পাবে অব্যাহতি ॥ জন্ম হ্বত্যু হারি 
হরি হরিবারে ভার। ক্ষিতিমাঝে ক্ষিতিধর দশ অবতার 
মীন রূপে গ্রণয়ে করেন বেদোদ্ধার। ধরনী ধারণ হেতু কুশ্ম 
অবতার ॥ স্যফ্টি পে সফি হেতু হুত্তিকা হছনন। অনন্য অনন্ত 
লীলা বুঝে কোনজন ॥ হিরণ্যকম্টীপ নামে আছেন দানব| 
নরনিংহ রূপে বধ করেন কেন ॥ বলি গর্ব খর্ধ হৈত্ু 
অদিতি নন্দন |» মরি মরি কিব। খর্ব অপূর্ব বামন ॥ পরে 
পুনঃ পরাৎ্পর শ্রীরাম, অভার। পদম্পর্শে পাষাণ মানগ্সি 
হইল যার। প্রস্তরে ছুত্তর লিদ্ধ করিয়ে ব্ধন | দেব হুঃখ 
বিনাশিতে বধেন রাবণ ॥ রোছিণী নন্দন বলরাম নাম যার। 
ত্রেতাধুগে রামানুজ শুন সারদ্ধার। নিক্ষেত্রি করিতে ক্ষিতি 
তিন শত বার। জমদগ্মি পুভ্রতৃগুরাম অবতাঁর। হর্দ বুদ্ধ 
অবতার অবতার শেব। মরি২ কিবা রূপ ধারি হৃযিকেশ॥ 
লিদ্ধৃতীরে জগবন্ধু পীনবন্ধু ছরে। কুপালিদ্ধু বিল্দু দানে 
ভবনিন্ধু তরি । বর্ণ বর্ণ.নাছি ভেদ এক বর্ণ ভাবে । মপচেতে 

দিলে অন ত্রাঙ্ধণেতে খাবে তীর্থের প্রধংন তণর্থ* মহা তীর্থ 
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ক্ষেত্র। একবার যে দেখেনা দেখে জন্মক্ষেত্র। প্রথমে 

পাতকি স্পর্শ করিলে প্রমাদ। ভবার্ণবে ঘুচে তার জনঙগের 
"সাধ । কলিতে হবেন কল্কী খনক্ষয় কারি। তুরক্গ বাহুনে 
তগবান খড় ধারি॥ আপনি অ$পন স্থাউ করেন বিনাশ । 
হকি ছাড়া হাক্টি তার স্থষ্টছে প্রকাশ ॥ শুন২ মহীপতি 
ব্যামের বচন। দশ অবতার ছাড়! দেবকী নন্দন। কংশ 
ধংশকারি হরি গোলকের পতি । স্বয়ং লম্মমী অবতীর্ণ! 
ভ্রীয়াধিক সভ্ভী। পাপনয় দুষ্যোধন পাপ কম্মেরত। তার 
পীপে হবে হ্বংশ কুরুবংশ যত ॥ একা ভীম হত হবে অদ্ধ 
পুত্র ক্ষয়। ট্তরলক্য কদ্রিবে জয় একা ধনগ্রয়॥ নর নারাষণ 
পার্থ ইন্দ্রের কুমার। অজযগ্াপ্ডিব জয় করে-্সাধ্য কার। 
কুশোন চক্রের ন্যায় চক্র ফেরেযার। হরি চক্রে হইরিবেন 
সীবেৰ ভার ॥ হবি তক্ত যেজন নে জন ভাগ্যবান । পরি- 

নামে হরিনামে হরিধামে জগান॥ বিষষ বিষ ভোজনে মত্ত 

অনিবাব। চরণ পক্কজ্জে চিত্রনা মজে আমার ॥ দীন দ্বিঙ্গ 
বনম্ণালি ভাবিযে ব্যাকুল। ভবের কাগারি বনমালি দেভিকুল। 



পদ্মগন্ধা উপাখ্যান 

গ্রন্থারস্ত। 
ত্রিপদী ! ব্যাসের বচন শুনি, হরধিত নৃপমুলি, জিজ্ঞান' 

করেন বারম্বার | অহ্ত লমান ভাষা, জাথণেতে বাড়ে আশা, 

হেন দশ! হয়েছিল কার ॥ বচন যত অশ্রচ্ত' কন সত্যবতণ 

সুত, বুঝাইিতে ধর্খের কুমারে। ক্মাদ্যপান্ত বিবরণ, তূপক্ষি 
কর শ্রাবণ, তব তুল্য শ্রোতা ৫ক সংলারে॥ পুরাতন ইতিহাপঃ 
পুরাণেতে অপ্রকীশ+ প্রকাশে প্রকাশে জ্ঞানোদয়। গ্রহ-. 
রূপী জনার্দন, চক্রির চক্র কেমন, হরি চক্রে হরি হন ক্ষয়। 
গণেশের মুণ্ড নাই, মরি মরি কি বালাই, পড়িয়ে শনির 
কোপানলে। নীতাপতি বনবাসী, বতিপতি ভন্মরাশি, 
নর্বনাশ ক্ষিতিপতি নলে। শ্রীরৎপের শ্রীত্র$, হুরিশ্চন্দ্রের 
কষ, সংপ্রতি তোমার বনখান। এমনি শনির দুষ্ট, দূষিত 
বিনাশে স্থত্ি, দশাঁনন সবংশে বিনাশ ॥ শুন শুন নৃপমণি” 
তোমারে ঘেরেছে শান, উপলক্ষ মাত্র দুতক্রীড়া। শনিগ্রন্ত - 
দর্ষেযাধনঃ ধন করণে নিধন। মনে২ পাবে মনঃপীড়া ॥ কালটী 
কালের কাল, তার স্থফ্টি কাঁলাকাল, কালাকাল কাল সহ- 
কারে। যে লব সজিত্ীর' কার সাধ্য চিনিবারঃ ভোগ। 
ভোগ' ভাগ্য অন্ুনারে ॥ অতএব মহীপ্নীতি, হৃদে ভাব বিশ্বপদ্ধি 
পশুপনি ব! করেন সাধনা । না ভাবিলে কেশবে, ভবের ভার 
কে লরে,.যে সবে লে বে নবাননা 1 আছয়ে ভাল অভ্যানঃ 
কব কিছু ইতিহান' পারিহান না কর রাজন । শবণে শ্রবণ তৃত, 
ঘুচিবে মাননক্ষিণড, নিত্য ধনে লিগ হবে মন | সুখে হুঃখ হই 
পক্ষে দেহ রক্ষেপাঁয় রক্ষে। একের বিচ্ছেদে অন্য রয় । 'পারঞ্পতের' 
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অগ্রণয়, এরণয়ে প্রণয় নয়, সখ্য ভাবে এক্য নাহি হয়। রাজা কন 
'দে কেমন, কহ শুনি তপোধন,ইদানীন্থ হয়েছিল কার ।কিসে বা 
হয় উৎ্পতি, কি রূপে পার নিরত্তি, শুনিবারে বালনা আ- 
মার | রাজার বচন শুনি? কন ব্যাম মহামুনিঃ শুন শুন শুন' 
নরপতি | পূর্ধে বারণিন ধামে, ছিল ভীমসেন নামে, মহারাজ! 
ধর্মশীল অতি] বলি লম তুল্য দানে, মান্ধাতা দমান মানে; 
বুদ্ধে বৃহস্পতি লজ্জা পান । শ্রীরাম দমান রাজা, ছূর্ব্বতেরে 
দেন সাজা? লত্যবাদি তোমার নমান ॥ রূপেকামদেবে জিনে, 

গুণে জিনে গজাননে, ষড়ানন তুল্য ৰলবস্ত। ছুষটের দমন 
ক্রি, শিষ্টে করে শিষ্টাচারি, দর্প ঘেরে কম্পিত কৃতান্ত | 
কতশত দণডধরেঃ দণ্ডধর দণ্ড করে, দণ্ডে দণ্ডে হুকুমে হাজির। 

কাছারির সব গরম, দেখে ভ্রাশ পায় যম, ত্ত্যুবর্গ ভযয়তে 
অস্থির ॥ চতুর্দিগে গড়হানা, তদমধ্ বাঁলাখানাঃ যেন বিশ্ব- 
কর্্মার নিশ্বীণ। ন্বর্ম মর্তয রলাতলে, কে দেখেছে কোনকালে, 
ছিল পুরী নে পুরী লমান॥ চারিদিগে দেবাঁলয়, মধ্যস্থলে 
নৃপালয়, অন্নপূর্ণা নাক্ষাত সম্মুখ | নদ! অন্নদার বরে? অন্ন 
দান, অকাতরে, দীনের দিন যায়,'অভি সুখে ॥ হয়হন্তি রথী 
রখ, পদাতি বা ছিল কত, অচল! চঞ্চল' রাজ ঘরে । দ্বারেই 
'রুজপুত, সাক্ষাৎ শমন দূত, মৌগল পাঠান আদি করে। 
মালসাট লক্ষ ঝন্প, দক্ষে হয় ভূমিকম্প, হুহুসক্কারে লাগে কর্ণে 
তালি'। তীরন্দাজ ওলন্দাজঃ আর কত গোলন্দাজ, রায়বাশ 

খেলে কত ঢালি | সবে মাত্র এক নারী, উপম। চন্দ্রমাহীরি, 
ভ্রান্তে ভব ভাবেন অভয়! | ইন্দ্রানী বলেন ইন্দ্র; রোহিণী 
বলেন চন্দ্র; উপেন্দ্র ভারেন নিজ 'জায়া॥ রতিপতি বলে 
রতি, লঙ্জা পায় রস্তাবতী+ তিলত্ম! ন! হয় উপমা । জগতে 
নাছিক যাঁর, কি দিব তূলনা'তার+ ভার রূপ হুয় তার সমা। 
নুশীলা:গশীল। খোষ, যারে তুষ্ট হুধিকেশ, বরদা দিশ্দিত 
গুণ শুনে | পতিপ্রাণা পক্ষজাক্ষি, বিশ্বকর্মে বিশালাক্ষি। 
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পতি বাধ্য পতিব্রত। গুণে॥ তাগ্য ফলে ভাধ্যা পায়, নারী 
মুখে নুখশ রায়। পরস্পরে প্রণয় প্রণয় | এক মাত্র ছুঃখ মনে, 
বিন পুজ্জ দরশনে+ ভাগ্য দোষে তনয়া না হয় যাগ যজ্ঞ 
হোম ব্রতঃ হরিবংশ অনিরত' বিধিমত উষখি লেবন। 
প্রতি দিন অর্থ ব্যয় উপকার নাহি তায়। মন হুঃখে চিন্তিত 
রাজন ॥ ক্রমে কালাতীত প্রার, ভুপত্তি ভাবেন তাঁয়। ছার 
রাজ্য তেজ্য করিবারে। বিনা নন্তান সন্ভতি, নদ। ভারে 
সতীপতি, বিশ্বেশ্বরে পূজে অনিবীরে ॥ তার! ভীরা'র কন্য। 
পুক্র+ মানব দেহের সুত্রঃ শাপগ্রস্থ হয়ে হয়েছিল। দ্বিজ 
বনমালি বলে, পুনর্ব্ধার বাবে চলে, কিছু দিন লীলা প্রকাশিল। 

পুত্রার্থে ভূপতির খেদ। 

পয়ার। হা পুত্র যো পুজ্জ আমি পুর কোথ। পাৰ। 
পুভের কামনা কর্রি অরণ্যেতে বাব ॥ পুত্র না হইলে মোর 
কে ভুগিবে ধন | বিন! পুজ্রে কে করিবে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥ 
অপুজ্র জনার ভিক্ষ। ন। লয় তিক্ষণারী। পুজ্র না থাকিলে রে 
অগ্ি অধিকারী ॥ শুনেছি কিৰল দানে হরয়ে হুর্গতি। 
না হইলে হয় নরকে খসতি ॥ বিনা পুন্রে গৃহচ্ছের ইং 
অন্ধকার | পুত্র কিনা জগতে কে আছে আপনার ॥ অতএব : 
রাজ্য ধনে নাহি প্রয়োজন। যায় বাবে অনিত্য দেহ প্রবে-* 
শিব বন।॥॥ লাখন করি সবামনা জীবন ত্যজিব। আসার 
হসার দার আর না ভাবির" "রমণীর প্রত্তি প্রুভী আছিল 

রাজার । তথাপি নাহিক্ক চান লম্মতি ভাঙ্বার । সুশিল] 

রুনিল। শুনে অশ্রুত বচন | অবাক হইয়ে রয় ব্ষিগন বদ- 
ন| ভাবে সতী গুণবতী পতি যদি বান। চাতকিনী প্রায় 
হয়ে কিনে বাচে প্রাণ প্রবল হইলে পর. বিচ্ছেদ অনল। 
[ নর্ধবাণ করিতে হবে দিয়ে নেত্রজল ॥  সতীর কিৰল গতি 
পতি ভিন্ন নাই | ধংগ্রতি করিলে লজ্ম। পরে ছঃখ. পাই || 
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ইতস্তত তাবি মনে যুঝ্ি কৈল স্থির । যা! হোগ লাধিৰ ধরে 
চরণে পির ॥ নিষেধ করিলে যদি নিষেধ না মানে । ত্যজিব 
আঅনিত্য দেহ অন্নদশর স্থানে ॥ দেবের হুল স্থান নাম যার 
কাশশী। এস্বান ছাড়িয়ে কেন হব বনবানসি ॥ ভার্গে যার 
থাকে সুখ পুত্র মেহইবে। নতুবা কাহার লাধ্য এখানে 
আপিবে ॥ কন্দিতে কান্দিতে রাণী নিষেধ করিল । সতীর 
কথায় তাব মতি না ফিবিল॥ শিনয় কবিয়ে কর ধরিয়ে চরণ । 

ছাঁড়িতে নাবিব কভু খাকিতেতে জীবন ॥ এান্ত যদঁপ কান্ধ 
কান্খাবে ত/ঙ্গিবে। অধিনী 8খনী দাশ লঙ্গেতে যাইবে ॥ 
রাঁজ1 কন ও কথা কনা গ্রীখে আব। নারি লহ অরণ্যেতে 

ধাখকি প্রকার ॥। জগত [চন্কাঝণি রাম রমনী কারণ। অর- 

গ্যাতে জান বনে হরে দশ।নন ॥ নলেনী লইয়ে নল গিরাঁছিল 
বনে। 'কতই সহ্িল কট ভাঁকার কারণে ॥ সেদশা কি তুমি 
মোর ঘটাইতে চাঁও। পুনঃ২ বল যদি মোর মাথা খাও | 

রাণী কন প্রভূ তবে ভেবে দেখ মনে। যেবার হইল যুদ্ধ 
শতস্কন্ধ মনে | অনীত হইবে নীতা অশী করে করে । জান 
আদ্যাশক্তি দাদ্ধ্যা প্রত কাধান্তরে | মাখিত্রশ হইতে রক্ষা 
'পাঁন সন্তাবান। সখ পরে পতি হম ভাগ্যবান ॥ বনমালি 
বলে রা ঘা কহিলে দ্ঘির | ভাল মন্দ বত'দেখ ইচ্ছায় হরির | 

অন্নপ। নিকটে কাশীর হত্যা ও 
বর ্রাঞ্ত। 

পয়ার। একান্ত বদ্যপি কান্ত শান্ক না হইল। ঘটিৰে 

বিচ্ছেদ আবাল! অন্যরে ভাবিল।, মনেই দুমন্ত্রণা করে আুলো- 
চনা | যস্ত্রণ হারিণী বিনে কে' হরে যন্ত্রণা | হত্যুজরী স্থান 
এই নাম যার কাশী। এস্থান ছাঁড়িখা কন হব বনবালী || 
হত্যা দিয়ে হব হর্থ| অন্নদার কাছে। দেখব মায়ের মায়! 

আছে কিন৷ আছে। পাইব লগ্ন কম্ব জিলিৰ শমনে। রহিল 
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প্রতিজ্ঞ! এই মম মনে২॥ পতি অনুমতি লইয়ে 
তুক্লিতে। পূজে দেবী অন্পুর্ণা পড়িল মহীতে। ধরাপতি সত্তী 
ধর! তক্ষেতে শয়ন। অন্ব, বিনে সুখাইল অস্বজ বদন। অন্ন! 
নম্বুখে অর ভাবে ছন্নমতি।* এক চিত্রে ত্রিগুণায ভাবে ৭ 
বভী॥ এই রূপে দীনমণি স্বস্থানেতে যান। নিকটে ক্যা 
কাল কামিনী ডরশন 1 দেখছ মায়ার মায়া একি' মহুকার ণ 
গিরি কন্য! অন্পুর্থা বালিকা! আকার ॥ কিবা অপরূপ রূপ 
বিদ্যুত বরণী। রাণীর ক্রোড়েতে আমি বসেন আপনি 
জিজ্ঞানা করেন মাতা হেথ1 কি কারণ। কাঁতরা হয়েছ কেন 

বিষগন-বদন ॥ আমি গো তোমার কন্যা মান্যা মহীতলে । 

জন্মিব তোমার গর্তে পূর্ব পুণ্যফলে। অনোননে রাজপতী 
ছিল অচেতন | টচতন্য রূপিনী হেরে পাইল চেতন।॥ নিদ্রা" 

বলে হ্বেরে নিদ্রা! বূপিনী নয়নে । ক্রোড়েতে বসান লয়ে 
ধরিয়ে চরণে ॥ ছেম ররণী রাণী হেমাঙ্গিনী কোলে । যতনে 
ধরিয়ে মুখ মুছায় অঞ্চলে । জিত্ঞ্বানা করেন রাণী কে তুমি 
আপনি । কেমনে আইলে গ্ষেথা থাকিতে রজনী ॥। এন্নি 

মায়ের মায় দেখ চমত্কার | জগছ জননী জ্ঞান না হয় ত্য 
হার ॥ মানব নন্দিনী'্বলে মলেতে জানিল। দেবী দরশনে 
বুঝি কে হেখা অইল। এমন রূপসী কন্যা আর দেখি নাই। 
জনম সফল হয় যদি এরে পাই॥ চাহিতে চঞ্চল! মেয়ে পলকে 
লুকায়। স্বপ্ন ভক্গে পুনর্বার দেখিতে না পায়।নুশিলা তুষিল! 
মাতা কন্যাভাবে.বসি। বঞ্ল হইল কার্য জানিল বূপন্সী 
দেবীর নিমাল্য পৃষ্প মস্তকে ধরিয়ে। উপনীত হন রাণী 
গুছেতে আনিয়ে | পতিরে কহেন বার্থ। শুভ লমাচাঁর। যে 
রূপেছ্ছে পিত্যাদেশ' হুইল র্গার | মনে মনে মহা তু হইয়ে 
ভূপতি। পুজিবারে অন্নপূর্ণা দেন অনুমত্তি। এইরূপে 'লেই, 
নিশি প্রভাত হইল। দেখ পুজিবারে রাণী আপনি চুলিল ॥ 
দর্ঘা নাম চণ্ডীপাঠপববিষ্ষ বলদীন] যাগ যজ্ঞ গায়িকা র্য তরাঙ্াখ 
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ভোঁজন ॥ সম্পন্ন করিল রাণী অতি তু করে | নর্ব শেষে 
খাঁন জল পূজে বিশ্বেশ্বরে॥ দীন দ্বিজ বনমালি ভাবি অন্নদায়। 
বিরচিল এই গ্রন্থ মায়ের কৃপায় 

উঁষধি প্রদানার্ধে বিশ্বেশ্বরের গষ্ন। 

_ পয়ার 4 পর দিন প্রত্যুষ লময়ে শ্যতুযুঞ্জীয়। দেবীর আ- 
দেশে ধান নৃপতি আলয় ॥ পরিধান বাগাম্বর দিগান্বর কার়। 
আনে শোভে চিতাভম্ম রুদ্রাক্ষ গলায় | তরজ বাহিনী গঙ্গা 
টার ভিতর। হরিনামাহত পানে মর্ত নিরন্তর ॥ তৃতীর 
নয়ন জেন জলে হুতার্দঈন। তেজস্বী ঘেমন আস্ত প্রচণ্ড তপ- 
ন॥ রবির কিরণ ঢাকে রবির কিরণে। ভানু বুঝি উত্ভাপেতে 
লুকান গগণে॥ বাণাযস্ত্রে হরিগডণ গাইতে গাইতে । উপনীত 
হন যোগী রাজার ৰাটীতে। হেরিয়ে ভূপশ্তি অতি আনন্দিত 
মন। আন্তে বেস্তে বসিবারে দেন লিতহাসন ॥ গললম্ীরূত 
বামে দাগডাবে লমুখে। পাদ্যঅর্ধ্য দিয়া পূজ। করে পঞ্চ 
মুখে ॥ বিবিধ বন্ধনে ভুপ তুষ্ট জন্মাইল | ভূপতিরে কাঁশী- 
গতি জিজ্ঞানা করিল॥ কহ রাজ শুভ বার্ত। করিব 'শবণ। 
ভালতে। আছর তব নন্দিনী নন্দন ॥* রাজা কন মহাপ্রভু 
দর্শনে আনন্দ । এ দুঃখে পোড়ে মন ভরি ভাগ্য মন্দ॥ 
যা বজ্ঞ হরিবংশ করিলাম কত। লফল ন' হয় কাধ্য ভাগ্য 
দোষে হত। লেই হেতু বদ চিন্তা করি মনে মনে। চিন্তা 
করি চিন্তামণি ত্যজিব জীবনে ॥ রমণী হুইয়ে কাল বাড়ায় 
জঞ্জাল। ছণড়িতে না পারি অর্থ ব্র্থ মোহজাল। এ সমস্ত 
অর্থ মম অনর্থের মূল। কালের প্রতাকরে সদ। শুনে ভুল। 
তোণেশ কহেন রাজা ভাবনা কি তায়। এনেছি যখন করে 
ফাইব উপায়। আছে মহ! মহৌষধি কভ মুম ঠাই: ভার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যাহা খাওর়াইতে চ1ই॥ জিজ্ঞাল। করিয়। এলে! মহীধির 
তুপেনে ৷ খাইতে বসন! থাকে আগুন এখানে । তেছত্বী 
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লন্ন্যানী ছেরে তত্তির উদয়। অন্থঃস্পুরে জান রাজা! লহ 
ত্যুজয়। রমণী নিকটে কল সব বিবরণ । শ্রচভমাত্র মছি- 
যীর আনন্দিত মন॥ রত লিংহাঁসন পরে বমাইয়ে খধি। 
অঞ্চলে মুছাঁন পদ সহক্তে কূপনী॥ পাদ্যঅধ্য দিয়ে করে চরণ 
বন্দন। গললমীকৃত বাসে সম্মুখেতে রন। রাণীর দেখিয়ে 
ভক্তি ভকত বহুসল। কহিলেন মনবাঞ্” হইবে সফল ॥ আছিল 
দেবী নির্ঘ্ধাল্য মঙ্ছেশের ঠাই । রাজ্ঞীর হস্তেতে প্রভু অর্পি- 
লেন তাই। বাঁটিয়ে টিয়ে খাইতে তাহা কন গঙ্গাজলে। যতন 
করিয়ে রাণী বান্ষিল অঞ্চলে | মহা ব্যস্ত মহাদেৰ দাঁগডান 
উঠিয়া । মহারাজ! মহারাণী ধরে পদ*গিয়া ॥ লবিনয়ে যোল্ডু 
করে পতি পত্ী কয়। অবস্থিতি করিতে হেথায় আচ! ছয় । 
কুতার্থ করুণ দাস দালী ছুই জনে | মেবিব বাসনা অন্য ও 
রাজ! চরণে | হাসিয়ে কছেন শিব শুন মহারাজ । রথাপ্কার্ষ্ে 
নানি কভু করি কালব্যাজ। অনিত্য স্ুখেরে আমি করিয়ে 

বঙ্ছন। পরম পদার্থ চিন্তা করি সর্ববক্ষণ। একান্ত যদাপি 
পৃজ। দিতে মনে লয়। বিশ্বেম্বরে পৃজিলে আমার তৃপ্ত হয় ।. 
এই উপদেশ কয়ে চলিলেন ঝষি | শত স্বর্ণ নুর! ডালি ধরেন 
মহিয়ী॥ বিনয় করিয়েশকন শুন দয়াষয়। পৃজার কারণে অর্থ, 
প্রয়োজন হয়। হাবপিয়ে কহেন যোগী শুন মহারাণী। অনু 
থাকিতে কষ্ট কিছুই না জানি । কেদার কামরূপ আদি করিয়ে 
ভ্রঙ্থণ | সংপ্রতি পেতেছি বারাণনেতে আনন। মুহুর্তেক ছাড়! 
আমি নহি কাশীধাম। ভিক্ষুক সন্যানী মম গন্ষাধর না|! 
যত দ্দিন পর্য্যন্ক এস্থানে রহ্বি। অন্নদা কপায় অন্ন অনাশে 
পইব | বুঝিয়ে বাঁকোর 'ছলে ভূপতি তঙখন। এক দৃষ্টে 
সন্ত্যানীরে করে নিরীক্ষণ | দ্বিজ বনমালধী কয় সে নয়সন্নানি। 
ক্রিশুলে ধরিয়ে তিনি রেখেছেন কাশী। 

[ ই 4. 
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রাঁণটর গর্ত প্রকাশ । 

দীর্ঘ-ত্রিপদদী। দৈবষোগে যোগাষোগ, শুভযোগে শুত 
যোগ, রজযোগ মেদিনে প্রকাশ। গতত্রয় নিশিষোগে, 

নতী পতি সহযোগে, ষোগ সিদ্ধ সদ্য পুণ্য আশ ॥ বহু কন্ডে 
অন্নপূর্ণা, হইলেন সুপ্রশন্না, গর্তে কন্যা বিছ্যুৎ বরণী। পৃ 
করে বরদারে, পান বরদার বরে, ধন্য পুধাবতী সে রমণী। 
ক্রমে দৃশ্ঠ অঙ্জে শির? পয়ৌধরে ধরে ক্ষীরঃ নির উঠে সদাই বম- 
নে। পাতিয়ে ভূমে অঞ্চল, বাঁন নিদ্র। ধরাঁতল, উঠে হাই মদাই 
বদনে ॥ সদা! পৌড়া মাটি ছাই, খেতে বই ইচ্ছা নাই, অখি- 
কান্ত অস্বলে প্রয়ান। ক্ষীণ মাঝ দিন পেয়ে, স্ব লাকার দেখে 
চেয়ে, ভূপতির আনন্দ প্রকাশ ভ্রমেক্রমে কানাকানি, পর- 

্পরে জানাজানি, শুভ বার্ত! হইল বিদিত। অবিলম্বে রাঁজ্যময়, 
প্রজা বর্গে ব্যক্ত হয় দীন দ্বিজ বর্গে আনন্দিত। পাঁচ মানে 
পঞ্চাহ্ুতঃ দেয়নে হন আরুত, বিধিমত করে আয়োজন। ব্যাভার 

'অন্ুনারে ভাঁজা, দাত মালে দেন রাজা, নিমন্ত্রীয়ে কুলকন্যা- 
গন ॥ আছিল বিষম লাধ, নয় মালে দেন সাধ, নাধ পূর্ণ করে 

'লভাঁকণার। দিব্য আয়োজনে, নিযুক্ত করে ব্রাঙ্মণে, নিত্য 
পুঁজে দেবী অন্নদার | দানীগণ হানি২, মকলে কহেন আমি, 
'নিশ্চিম্য মা আছ গে! কেমনে । পরে কাচা পর নাড়িঃ বেড়াঁ- 
ইব বাঁড়ি২, দেখাঁইব হ্বর্ণ আভরণে ॥ কিন্করেরা লদা কয, 
ভখগ্যে পেয়েছি নময়, লব বালি1 নববাল! হলে । কহে ষত 

আমলার, এবার পাৰ আমরা” যোড়া২ লাল গঙ্গাজলে। 
ধাত্রী কন রাজ মতা, যদি দিগ দেন ধাতাঃ পরিৰ এবার 
সাকা সৌণা। এই রূপ পরস্পরে, নকলেতে আশ করে, 
পাইবারে যার যে বাদনা |'বান চৌকি ধন্যাখালি, দীন দ্বিজ 
বনমালী, ভাগ্য দোষে না ছিল তথায়। নেই হেতু অন্নপূর্ণা, 
না হলেন নুপ্রশন্না? বাল্যকালাবধি কষ পায়। 



পা্গন্ধা উপাখ্যান ৬ 

রাঁণীর বালার্ক তুল্য বালিক! 
প্রমব হওন। 

পয়ার। দশ মাস দশদেন পূর্ণিত হইল। আপিয়ে কষ্ট 
বেদনা পঙ্ট দেখ! দিল? ভূপতি ভাবিত অতি বিষাদিত 
মন । কেমনে হইবে শীঘ্র ছাই ভুজন | হিতকাঁরি পুরছিত 
দুর্গা নাম করে। বিপত্তে মধুস্দন আত্মবর্থ সরে । গুরু 
গুরুজন ঘত রুঝান রাজায়। তর নাই ভয় নাই ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ 
প্রতিবাদী কুলকন্যা নিজ দানীগণ। বাজাতে বাজন শশখ 
করেতে ধারণ ॥ ঘারে দ্বারপাল যত ছাড়ি নিস কাম | কেছ 
ডাকে রাধাকৃঞ্জ কেহ লীতভাঁরাম॥ হস্তেতে কোৌরাণ তৃতুট 
যতেক যখন | পীরের উদ্দীশে দির্ি মানে কত জন॥ রাঁয়- 
বাশ তলয়াঁর লয়ে ষতঢালি। উচ্ৈম্বরে সঙরে লৰে জর কাল 
জয় কাঁলী। চাকর নফর যত আকাজিক্ষিত তাঁরা । একান্ত চি- 
ত্রেতে সৰে ভাকে তার৷ তার] ॥ তুরি তেরি জগঝম্প দামামা 
দগড়া। বাদ্যকর লয়ে বাদ্য ফটকেতে খাঁড়া ॥ ঘডিহাল ঘড়ি 
লয়ে নিকটে হাজির । খড়ি পাতি গণৎ্কার করে লগ্নস্থির॥ 
করিয়ে সুবেশ শষ! হয়ে মাহয়াল। মিলায় সুযন্্র ধন্ত্রী, 
নহবদওয়াল1 ॥ সুতিক! আগার দ্বারে ধাত্রীকতজন। রাণীরে 
সকলে কয় প্রবোধ বচনু॥ গৃহিণী গর্ধিনী যার! দেখান লা" 
হস । একান্ত অস্তরে রাণী ভাবে আশুতোষ ॥ স্বপনে দেব 
মন্দিরে হেরি যে কন্যাঁয়| দেই কন্যা পাই ষেন মায়ের কু 
পায় ॥ ব1%। প্রদায়িনী ৰাঞ। পুরাথ তখনি। প্রসৰ হইল 
কন্যা বিহ্যুত বরণী॥ ভূমিষ্ট হইবা মাত্র হেন জ্ঞান হয়। 
নঘোরা যামিনী ছিল পুর্ণিমা উদয়" কর পদে শোতে পন্ম 
পদ্মপন্ধ গায় | স্পন্বপগন্ধা নাম কন্যা দেই হেতু পান মুখ- 
পদ্ম হেরে পদ্ম জলে থেকে স্বলে। শুবর্ণ সুবণা হের প্রবেশে 
অনলে। নয়ন হের খঞ্জন কণেতে লুকায়। গৃধিনীর গর্ব চুর্ণ 
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হেরে শ্রুাতোদয়। এক দৃষ্টে নকলে করিয়ে নিরীক্ষণ । পর- 
পরে বলে কন্যা মানবিনী নন | প্রমৰ কফ্টেতে রাণী অচৈ- 
ভন্য ছিল। হেরিয়ে কন্যার রূপ চৈতন্য হইল ॥ ভূপতি 
গুভূতি যত স্বজন বান্ধব। নিকটে আনিয়া! রূপ দেখে অস- 
তব | মহামায়া মায়ায় মোহিত মহীপতি | নিশ্য় জানিল 

কন্য। হবে ভগবতী ॥ ভাগ্যফলে পাইলাম দেবীর কৃপায়। 
অদৃুষফের ফলাফল খণ্ডন না বায় ॥ ভাগারে রাখিব ধন আর 
কার তরে। সন্ত করিয়া দিব যেষা আশা করে ॥ বহু মুদ্রা 
প্বস্ত্র ত্বর্ণ আভরণ। ধাত্রীর নন্থে'ষ হেতু দিলেন রাজন। স্বর্ণ 
অলঙ্কারে ধাশ্রী ভূষিত1'হইগ | পথেই যায় চলে হাত নাঁড়। 
দিয়া || যাহার যেমন আশ। আশামাত্র পান | কন্যা] আগ- 

মনে বে হয় ভাগ্যবান । কিন্করী কিন্কার যারা রাজ পরি- 
ঝারে। প্ররস্পরে অবন্য হইল একেবারে ॥ গুরু পুরোহিত 
আদি ব্রা্দণ পণ্ডিত। ধনা২ করেন পাইয়ে যখোচিত। ভূপ- 
তির দেখে দান হর জ্জান হত। দারিদ্র দ্বিজেরে ধনবিলাইল 
কত ॥ একেবারে সকলে হইল ভাগ্যবান বারাণনে না থাকিল 
ভিক্ষুকের স্থান সে দিন হলেন রাজ] কপ্পতরু প্রার়। যে 

যছা' মাগয়ে দান চাবা মাত্র পায়। অদ্ন্য হুইয়ে দন্য ধন্য২ 
রবে।পরস্পরে আশীর্বাদ করে ধায় নবে॥ভাগ্যহীন বনমালী 
নাছিল তথায়। দেই হেতু এত ছুঃখ,এত দিনে পায়॥ ছয় 
কে আমারে ঠকায় বারস্বার। হুর্থতি নাপিনী হর্গে তার 
এইবার ॥ 

জাতকর্ম ও রাজকন্যার বর অস্বেবণ। 

গয়ার। ভাগ্যফলে কম্যারত্ব দিয়াছেন বিধি | জনকের 
জপৌমাল! জননীর নিধি। প্রথমত প্রতিবানী করে নিমন্ত্রণ | 
ঘটা করে আটকৌড়ে করেন রাজন॥ শুতিকা য্ঠী পুজায় 

অনস্তৰ ব্যা়। লক্ষ ব্রান্ধণের পদধুলী লন ভায়। অনপ্রানন 
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কথ। কহিতে বিস্তার | হয় নই হবে নাই তেমন ব্যাপার | 
গুরু পুরোহিত আমি করিয়ে গণনা । দেখিলেন রাজকন্যা 
সর্ব সুলক্ষণা॥ ভূপতি কহেন নাম কি হবে কন্যার । শান্ত 
অন্ুনারে সবে করুন বিচার ॥ ব্রৈলোক্য মোহিনী রূপা পঙ্কজ 
নয়না। কর পদে পদ্ম চিন দেখি সর্বজনা ॥ বিশেষে পদ্বের 
প্রাণ গাত্রেতে কন্যার | ব্যবস্থা হইল নাম পদ্মগন্ধ! তাঁর | 

চন্দ্রমুখী রাশি নাম অন্নারস্তকালে। দ্বিজগণ রাঁখিবারে কন 
মহীপালে ॥ দিন দিন বাড়ে বাঁল। চক্দ্রকল! প্রার। চন্দ্রমুখী 
হেরে চন্দ্র কলঙ্ষিনী দায় ॥ গগণচন্দ্রে কিবল বিনাঁশে 
তিমির | চন্দ্রমুখী করে আলো দ্বন্থর রাহির ॥ অর্থনিশি সতী 
পতি রাখে বক্ষশ্লে | কথার কথায় দোক্কে ডাকেন মা বলেশ 
পিতা মাতা বুলি কন্যা! শিখিল বখন। শ্রথণে সন্ভ্ট রাজ 
রাণী ডইজন।॥ পলকে ছান্ডিতে নারে অন্থরো অনুরে। শিরিজ। 
কুমারী যেন গিরিরাঁজ ঘবে " কন্যারে অধিক আ্রেহ বাঁড়িল 

রজার । রাজ্ঞীর যেষন গলে গজমতি হার) মণি মুক্তা পবা 
রাযি রজত কাঞ্চন। যতনে পর।ন নাজে যেখানে যেমন । 

স্বণগগাত্রে মিশাইল স্বর্ণ অলঙ্কার | গলদেশে শোতে হীরাযুক্ত 
মুক্ত হার। স্ত্রী জাঁতুর রৃদ্ধিষ্বূ্ষ করলি বেমন | দেষ্চিতে 
দেখিতে কন্যা যুবভী লক্ষণ ॥ ঠেকিলেন মহীপতি বিবাছ্রে 
দায় | বর অঙেষণে লোক চৌদিগে বেড়ায় ধনে মালে কুলে 

শীলে রূপে গুণে শেষ | খুজিবারে বরপাত্র ভূপতি আদেশ। 
অঙ্গ বঙ্গ সৌরাষ্র দ্রাবিড় আদি বত। আঁজ্ঞ! মাত্র কুলাচণধ্য 
যাঁয় কত শত | যেমন বূপপী কন্যা উপযুক্ত বর | ব্রৈলোক্য 
খুজিয়ে মেলা বিবম দুক্ষ71| যদ্যপ্পি কেচিৎ মেলে ছুই এক 
জন। নর্বমতে নচ্ছে তুল্য সর্ধ্ব হুলক্ষণ | কি করিবে ধনে 
মানে কুলে শীলে তানে। ভদ্রে সন্তান হয়ে বিদ্যা নাহি যার) 
কোন মতে না মিলিল বাঞ্চিত ধেমন। ঘটক যুখেতে শুনি 
চিন্তিত রাজন || তদন্যরে মহীপতি ভাবেন উপার | ক্সভাঁশত 
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গণে আমি কতই বুঝায় || জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির এ আর কে- 
মন | কিছ্েতু না মেলে পাত্র কন্যার কারণ।॥ পরেতে কিরূপে 
বিভা হুইল কন্যার । কহ কহ মহাঁমুনি করিয়া বিস্তার ॥ দ্জ 
বনমালী কয় কোঁথ। পাবে বর ।যেহবে সে সতী পতি ষোগে 
নিরখন্থর || | 

দুদিবর বরের বৃত্তান্ত । 

দীর্ঘ-ত্রিপদী | ব্যান কন তদন্তর, শুন রাজা অতঃপর, 
বরের সমস্ত বিবরণ । বিধির নির্কন্ধ যাহা অন্যথা কে করে 
তাঁছা, ছলে বলে কৌশলে মিলন ॥ অধিক খুজিতে গেলে, 
ফ্দাচিত তাল মেলে, নতুবা কণ্ঠের চিত্ত তাঁয়। প্রথমে যাহার 
সুখ, পশ্চাতে তাহার হখ, চিরদিন সমান না যায়। ইৈমক 
নাদে কাঁননঃ অতি উপাদয় বন, জ্ঞান হয় স্বর্গের লমাল। 
চোঁদিপেতে ভরুবব, স্রশোভিতশ্মনোহর, নানা জাতি বিছ- 
দের স্থান ॥ গঙ্জার পশ্চিম ধশর+ বান যজ্ঞ দেবতার, মাঁন- 
বের প্রার্থনীর হয়। যৌগশি খবি ব্রহ্ষচারি+ বাঁণপ্রস্ত ভেক- 
ধারিঃ লম্যাপী মহন্ত কত রয়। ব্রহ্ধবৎশ চুড়ামণিঃ ভাব 
নামতে মুশিঃ ভাগ্যফলে ভৃগু নন্দন তথায় আশ্রম তার, 
নদা করে যোগাচারঃ সমাধি সাধনে লদা রন ॥ একদিন দে 

মাশ্রমে? গঙ্গা স্নান ছলক্রমে? এলেন ছর্বাশা তপোধন। 
ভার্গব দেখিয়ে তায়, পুলকে পুর্ণিত কায়ঃ বনিবারে দেন 
কশানন। পাদ্যঅধ্য দিযে দান, করে পুজ1 নমাধান, লমাদরে 
করেন জিজ্ঞাসা | একি মম ভার্গোদয়। আশ্রম পবিত্র হয়, 
কৃতার্থ করিতে মোরে আশা ॥ নাম যার ভূর্ববাঁপাঃ নদ কন 
ছুর্ভান'ঃ কভু পোড়া মুখে নাহি হানি । কন যেন ক্রোধ ভরে, 
দারুণ গর্ভিব শরে। তব লহ লাক্ষাতার্জধে আনি ॥ ভক্ষণার্থে 
নানা ফল? হরিতকী গঙ্গাজল, ভৃগ্ড সুত আনিয়ে যোগায় | 
দর্বানাদেখির়ে কলঃ £েন দশক কারণ? নাগী তব গেছেন 
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কোথায় ॥ ভার্গব কহেন হালি, নাহি দারা অভিলাধী, যোগ 
অভ্যাধী থাকি যোগালনে |! হৃদে ভাবি ব্রঙ্মপদ না ঘটে 
কোন বিপদ; আলাপ না করি কার সনে ॥ শুনিয়ে কটু উত্তর, 
কম্পান্বিত কলেবরঃ মুনিবর মুনিবরে কন। তুমিত পণ্ডিত 
ভারি, কিসে হলে ব্রঞ্ষচীরি) ধিকৃ ধিকৃু ভোমার জীবন ॥ 
সার আশ্রম সার, মে সুখ না হলো যার, বৃথ। ভার থাকা 

এ সংসারে । তব পিতামহ ধিনিঃ ভার্গে না লেখেন তিনি, 
তাল বান! বুঝেছি তোমারে ॥ বিধাতা যারে বৈমুখ, না 
দেখি তাহার মুখ; ছিছি এখানে থাঁকা নয়। এইরূপ তির- 
স্কাঁর, করিলেন বারস্বার, ভার্গবের শুনে দুঃখ হয় ॥ ব্যস্ত ভয়ে 
তদন্যরঃ ছুর্বাস। গেলেন ঘর, দিয়ে গালি যত মনে ছিল? 
তার্গবের লে মন, ত্যজি লমাধি সাঁধনঃ একেবারে উন্মত্ত 
হইল ॥ একে লে বনন্ত কাল, ডাকিছে কোকিল কালুঃ কাঁল 
নম বিয়োগীর পক্ষে । রিপুর প্রধান যেই, বপুর ছিংলক সেইঃ 
পানিসাত্রে পাঁওয়াভার রক্ষে ॥ চৌদিগে কুলমাকর+ বিকলিত 

তরুবর, মধুকর ভ্রমে ফুলে ফুলে । জলে থাকি অবিশ্রান্তঃ 
পদ্ঘিনে ছেরিয়ে কান্ত, প্রস্ফুটিত হয় কুলে ফুলে মলয় মারুত 
হানে, বিরহিনী মরে প্লীণে, যোগীর উড়ায় বহির্বান। যুবতী, 
না ছাড়ে পতি, সদ' বা) করে রতিঃ বিধবার গণিছে 
ছুতাশ॥ ছর্ববানার শুনি ভাষা, সংসার আশ্রমে আলা? ভার্গ, 
বের'হৈল মনে মনে । আাঁপেতে হুইল বর, গেল ছুঃখ অভ: 
পর, সাজ বর বনমাঁলী ভনে |, 

ব্রগ্জার নিকটে ভার্গবৈর গমন 
এবং ধর প্রাপ্ত । 

পয়ার। হুববাসার শুনি ভাঁষা সৃগুর নন্দন। অপমানে | 

অভিমানে বিষন-কদন || লঞ্ষোণে প্রভাবে যোগ যোগনিড। 
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বনে। রহিলেন মোগাচার যোগীননে বসে ॥ ঘেরিল রুক্মিণী 
পুত্র লয়ে শরাসন। হুতাশ বাতান পথে লজ্জার গমন।। 
কাঁতর হুইয়ে বিপ্র ভাবে মনে মনে । এক্ষণে যাওয়া উচিত 
ব্রঙ্গার মদনে ॥ জানিব আমার ভাগ্যে কি লেখেন তিনি। 
শুভাশুভ ভবিতব্য মুলাধার যিনি || চঞ্চল হইল অতি মানন 

মাতঙ্গ | উপনীত ব্রলালোঁকে ত্যজিয়ে আতঙ্গ ॥ বন্দন পুজন 
ধ্যান জ্ঞান অন্রনারে | করেন ধেমত যজ্ঞ আনিয়ে ত্রহ্ষারে ॥ 
বহু দিনান্থরে হেরে পৌন্রের মুখ । মনেই আহ্বাদিত হল 
চতুর্মখ ॥বেস্ত হয়ে উঠিয়া দিলেন জালিক্ঈন | মস্তক আঘ্রান 
লয়ে চুবল বদন || জ্োঁড়েতে বলায়ে কন করিয়ে কৌল। 
ফহ্২ ভাঁই তব আশ্রম কুশল | অন্তর্যামি চতুর্থ মনেতে 
জানিনা | তথাপি কহেন বাত্রা কৌশল করিয়া ॥ স্বকার্ধ্য 

নাঁধনে+তাই কতই বিলম্ব । কতদিন যৌগাচাঁর করেছ আঁ- 
রত || পুন২ পিতামহ করেন জিজ্ঞানা | মনঃ দুঃখে মুনিবর 
ন। ভাঁষেন ভাবা ॥ মৌনব্রত করে রণ বোবার মতন । চিন্তায় 
বিবর্ণ বর্ণ বিষ বদন ॥ কিঞ্িহ বিলম্ব পরে কন যোণ্ড করে। 
কুশল কহিব কিবা! কেবা আছে ঘরে! এক মাত্র থাকি পড়ে 

শন্তবর মতন | জলবিন্ছু দেয় মুখ কে আছে এমন | শরীরের 
ভদ্রাভদ্র জীব মাত্রে আছে। শৃগাল কুুরে শেবে ছিড়ে খায় 
প্রাছে ॥ নারে জন্মিয়ে বার না৷ হয় সং মাব | মিছা নিছি 
মরে খেটে ভূতের বেগার ॥ ক্ষুধায় না পাই অন্ন পিপাঁশাতে 
বারি ধিকৃই ঘোগাশ্রম ধিক ব্রহ্ষচীরী।। নাজানিকি 
ভাগ্যে প্রভু লেখেন আমার । খণ্ডাইরে দেন যদি হয় খণ্ডী- 
বার | সুট্তিক গৃহেতে যদি হয়ে থাকে ভুল। নংগ্রতি 
শোধন কর হয়ে অনুকুল ৭ লন্দে দঙ্গে আনিয়াছি আপনার 
তাঁল। ভাল করে লিখে দেনহয় যাতে ভোল ॥ শুনিয়া নাতির 
বার্তা হেলে কন বিধি । বিধি হয়ে কেমনেতে করিব অবিষি | 
কেন ভণই কহ হেন অশ্রন্ত বচন| পুছিহল কি পৌছ! যায় 
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ভাগ্যের লিখন | যাঁহার যেমন কর্ম ভোগ! ভোগ তাই। 
লেখনি আপনি লেখে আমি লিখি নাই॥ কি আছে 
তোমার ভাগ্যে তুমিতো নাযান। ন। বুঝিয়া কেন এত 
কর অভিমান ॥ ভাব কথ্ষেন বাত্রা নহে অনভ্ভব| যে জন 
স্বজন কর্তা তারি হাত নব॥ চত্বর্ুখ কন তবে লহ এই বর । 
নগর্ডা রমণী পাবে ফিরে যাও ঘর ॥ ত্রেলক্য মোহিনী নারী 
বলিহারি যাই| বিশ্ব জয়ী নেই গর্তে পুত্র পাবে ভাই। 
পাইয়ে ব্রন্ধার বর মুনিবর ভাবে । কে হেন কামিনী আছে 
অরণ্েতে যাবে ॥ লজ্জায় একথা পুনঃ জিজ্ঞানিতে নারি। 
যে হয় সে হয় শীঘ্র পেলে হয় নারি ॥" ভাগ্যে গিয়ে ছিলে, 
তথ। বনমালী বলে। সৌভা গে; ভার্গব ভাল ভগ্যবন্ত হলে। 
এত দিনে যোগ নিদ্ধ হইল তোমার । মে যোগেতে মনযোগ 
থ।কিলে উদ্ধার ॥ হাতে হাতে পেলে ফল শুভ যাত্রা শুণে। 
তুষ্ট হয়ে যায় গৃহে বিধি বাক্য শুনে ॥ 

বর প্রাণ্ডে মুনিবর ম্বস্থানে গমন। 

দীর্ঘ-ত্রিপদী। বর প্রাপ্ডে,মুনিবরঃ ভাবেন হবেন বর; 
বরমাল্য দিৰে বরাননাখ অন্তরে দেখে প্রলাপ, এখনি হবে 
আলাপ, বর সজ্জা কিছুই হলোনা ॥ ব্যস্ত অতি বাড়াবাড়ি, 
মুড়াঁতে বানন। দাড়ি, পত্স! কড়ি সঙ্গে ছিল নাই। নিজেত 
পগত ধীরঃ মনেই যুক্তি স্থির, হস্তেতে মাখেন লয়ে 
ছাই॥ তাহাতে আন্তের কেশ, যুড়ান না হয় বেশ; নার, 
মাত্র হইল বক্ত্রণা। হয়ে অতি হয়মানঃ নাপিত আলয়ে যান, 
ভাগ্য ক্রমে নে গৃহে ছিলনা ভাবিয়ে মনের ছুঃখে+ চলেন 
আশ্রম মুখে, মুখে মন্ত্র নারী জপোমালা | দেখিলে পরের 
নারী, নিকটেতে জানন্ভারিঃ কন, এস২ রাজবালা॥ মহা 
ব্স্তঃ মহথামুনিঃ ভাবেন আলিয়ে ধনী, সুধাৎশু বদনে বাঁণী 
কবে। অতীত পখিতগণেঃ জিজ্ঞালেন জনেই এখানেতে 



হহ্ পদ্মগন্ধা উপাখ্যান | 

আশা হবে কবে॥ দেখিলে পরের মেয়ে, ধরিতে ছোঁটেন 
ধেয়ে, তয়ে কার তার পথে যাওয়!। বিশেষত; গর্তবতী, 
বাল! বৃদ্ধ! কি যুবতী, দু মাত্রে কন নিজ জায়া॥ ক্রমেতে 
আতঙামে যেয়ে, দেখিল চৌদিগ্র চেয়ে রমণী না হয় 
দরশন | যোগেতে থাকেন যোগ, ভোগ মাত্র কন্মভোগ, 
গায়ত্রী সন্ধ্যার বির্জন || নাঁরী নামাশ্থত পান, মুখে নারী 
গুণগণনঃ নারী মন্ত্র অন্তরে ভাবনা | সদ মল উচাটন, বাতুল 
যেমন হন» ছটফট কতই যাতনা ॥ ত্রমে ঘত যায় 
দিনঃ ভেবে তন হয় ক্ষীণ, নারাদিন না হর আহার। 
প্রয়সী আশার আশে, সদাই বাহিরে আশে, না ছেরিয়ে 
উদ্যোগ কন্যার। বিলম্ব যতই হয়, বিধি প্রতি কটু কয়, বুড়। 
হয়ে গিগাছেন বয়ে। এই রূপে দিন যায়, যামিনী অবগত 
প্রায়, কামিনীর আনার আশয়ে ॥ দ্বিজ বনমালী কর, ব্স্ত 
কেন মহাশয়, বাড়াবাড়ি কিনতু ভাল নয় |কিঞি করহব্যাজ, 
পশ্চাতে হইবে লাজ, বিধি বাক্য লঙ্ঘন না হয়॥ 

মুনিবরের নগ্পে রমণী সম্ভোগ । 

পয়ার। ক্রমেই দিনমণি স্বস্থানে চলিল। কাল দম 
কাল রাঁত্র নিকটে আইল । ফুঁটিল উদ্যানে পুষ্প তরুবর ষন্ত। 
'মলয়া মারুত বাণ হানে আবরত ॥.কুহ্ু২ রৰে নব কোকিল 
কুহুরে | শ্রবণে বিষোগী মন অমনি শিহরে ॥ ন1 হেরে পদ্মিনী 
কান্ত পরম জলে জ্বলে। প্রস্ফুটিত কুমদিনী পতি পাবে বলে ॥ 
শষ্য কণ্টকের ন্যায় হইল মুনির । কোন মতে কোন স্থানে 
না হন সুস্থির॥ কভু শষ্যা শধ্যাপরে কখন ধরায়। ধড়ফড় 

করে যেন জালে কাতলায় | নিশি অবনাঁনে মুনি থাকি নিদ্রা! 
যোগে । স্বপ্নে নন্দিনী এক, পাইয়ে সস্তোগে ॥ নিদ্রা তঙ্গে 
পুনঃ নাহি দেখিবারে পান। কিবল হইল দুষ্ট বসনে নি- 
শান ॥' নিকটে পাইয়ে পদ্ম পুছিয়ে সে দাগ। ব্যস্ত হয়ে মহা- 
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মুনি হলেন সযাগ | অবিলম্বে উপনীত শুরেধুণী তীরে। 
ভাঁসাঁইয়ে দিল পদ্জ জাহ্বীর নীরে। ধেকত করে বদন আপিয়! 
পুনরশযর় | বয়ন করেন নিজ গৃহে আপনার ॥ দেখরাছ। 
যুধিষ্ঠির দৈবের ঘটন। শ্রুতমুখী হয়ে পম করিল গমন ॥ 
ক্রমেতে দক্ষিণ মুখে ভাবিয়ে লে ফুল | কাশীতে গঙ্গার 
ঘাটে প্রাপ্ত হয় কুল॥ সেইত হইল ফুল বিবাহের ফুল। 
ফুটালেন প্রজাপতি হয়ে অনুকূল || বনমালী বলে সে সাঁ- 
মান্য পদ্ম নর়। ষে পদ্ম পরশে পল্স গর্ভবতী হয়॥ 

কন্য। সহ রাজ্ভীর গজাত্ণনে গমন | 

পয়ার। দৈবযোগে ফ্রুৰযোগ ছৈল লঙ্ঘটন। শুরধুণী 
'্থানে রাণী করেন গমন ছুহিত? দহিতা যান জান আরো- 
হণে। আগে পাছে দাসদাসীধায় কতজনে | বেত্র হস্তে 
নেত্র যেন কুমারের চঁক। যম দূত প্রায় দুত যায় দিয়ে হাক। 
তফাত তফাত শবে কর্পে লাগে তালি। পাঁচ হেতিয়ার 
বান্ধা ছোটে কত ঢালি ॥ বাইতে তখন পথে কৃতান্ত ডরায়। 

পথিত ছাড়িয়ে পথ কুপথে প্লায়॥ নুবের্ণ শিবিকা ঘেরে 
বিচিত্র বননে। ঝ।লয়ে ঝুলিছে মতি রবির কিরণে॥ কনক: 
কলম অষ্ট কলস লমাঁন। তাহাতে বেস্টিত মতি বদরিক। 
প্রমাণ । চন্দ্র সমচন্দ্রাতপ শিবিকা উপরে । চতৃস্পাশ্থে গজ- 
মুর্ঞা লাজে থরে থরে ॥ নীলকান্ত অয়ক্কান্ত চন্দ্রকান্ত যণি। 
আপনি পরেন কত পরেন নন্দিনী ॥ গিরি রাণী ক্রোড়ে ষেন 
শিরিরাজ বাল | শিবিকা ভিতরে,কন্যা তেমতি উজ্জ্বল! ॥ 
কাণ্ডারেতে ঘেরা মাঠ অগ্রেতে আছিল। বাহক ছুটিয়ে 
বেগে তাহে প্রবেশিল।॥ তটস্থ তটন্ছ লোঁক দেখে চেয়ে 
চেয়ে। ধরাপতি লী ক্রোড়ে পরাপদ্ছি মেয়ে ॥ খধরাধরি 
করি দাসী নাবায় ধরায় |. আনিয়ে পুগন্ষধি তৈল কেহ বা 
মাধায় ॥ কিষা অপরীপ রূপ আছা। মরি মরি | ভুবন মোহিনী 
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যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী | আবাল বৃদ্ধা বনিতা দেখবা লকল। 
ধনা ধন্য বলে সবে হইল চঞ্চস॥ কি যোগ গঙ্গায় যোগ 
গোলযোগ কত।ন্নানার্থি ছাড়িয়ে সান নিকটে আগত ॥স্তৰ 
স্ভোত্র যথাযজ্্ পাত্র অনুনারে ।"বিনয়ে রাখেন মান রাণী 
নতাকারে । তদন্তে কিছ্করী কর করিয়ে ধারণ।কর়েন জাহুবী 
স্নান নিয়ম যেমন ॥ হেনকালে সেই পদ্ম শ্রুতে ভেদে ঘায়। 
ভামিতে ভানিতে পদ্ম ঠেকে পদ্ম গায়। শুন শুন নরেবর 
পাগুব নন্দন । অন্যথা না হয় কতু ব্রক্ষার বচন ॥ পঙন্ছঘচ্গে 

হেরে পদ্দ ভাষে পদ্ম জলে । তুলে দে তুলে দে শাগ্র দাসী 
প্রতি বলে॥ অন্তরে সন্যর দিয়ে সুলোচন। দাসী । সংগ্রহ 
করিল পন নলিলেত ভানি ॥ প্রকুল লরোক্ষ প্রাপ্ত সরোজ 
'ৰদনী। পন্মহক্তে লন পদ্ম পদ্ম বিনোদিনী ॥ নানিকাঁয় লয়ে 
ঘ্বাণ রীখে কবরিতে | বিধির নির্বন্ধ বিধি নারিল খগ্ডিতে ॥ 
অমঘ। ব্রাঙ্ষীণ বীর্য ছিল সে পঙ্কজে। আঘ্াণ মাত্রেতে 
গিয়ে পশিল পঙ্কজে || বিকসিত শ্বেত শতদল প্রকাশিল। 
মুদ্রত ছিল কমল রজ্জে। দেখা দিল ॥ এব গোপন বার্তা 
জাঁনিবার নয়। বিধাতার বরে. বিভা অগ্রে গর্ড কয় || ম্নানা- 
স্তরে মহারাণী বিলাইয়া ধন। কন্যা'মহ নিজালয়ে করেন 
গমন। সদাই থাকেন কন্যা আপন মহলে। সেবায় নিযুক্ত 
“দালশ থাকিল সকলে ॥ ক্রমে ক্রমে দেখি সবে কেমন কেমন। 
মনে মনে স্চিস্থিত যত দ্রানীগণ।॥ এলৰ গোপন বার্থ জানি 

বার নয়। কালীর কৃপায় দ্বিজ্জ বনম'লী কয়। 

দালী কর্তৃক গর্ভ, প্রকাশ । 

. লঘু-ত্রিপদী | ক্রমশ কন্যার, গর্ভের লঞ্চার। দালীগণে 
ভাবে ভ্রাসে। স্তনে দেখি. ক্ষীর+.চিত্র নহে স্থির, রুখির নীর 
হুতাসে। বুদ্ধে বিচক্ষণ, দানী স্ুলোচনা? করে বিবেচনা 
মনে | এ আর কি দায়, বুঝি প্রাণ বাঁয়।ঘটন। হল কেমনে। 
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এ দোষ কন্যায়। সম্ভব ন। পায়, বিচাঁর করিয়ে রাঁজা। শেবে 
হবে শ্ির। লাজশ দাপীর, ৰিনা দোষে দিবে সাজা | মিথ্যা 
প্রবঞ্চনাঃ.হবে না ছল্সনাঃ জানা জানি হবে সবে। গালে কালি 
দিয়ে মাঁথা মুড়াইয়ে, শালে চড়াইবে কৰে ॥ যত দালীগণ, 
বিষরা-বদন, রাণীর নিকটে যায়| নেত্রে বহে নীর, চিত্রে নাহি 
স্থির, জীতদ্দে কম্পিত কায়। প্রণ্মিয়ে রাণী? নাহি কহে 

, ঝাণী, পরস্পরে বলে বল। দানীর প্রধান, দাঁলী সুলোচনা, 
লন্মুথে হাজির হল॥ গলে বস্ত্র দিয়ে, বিনয় করিয়ে? বলে শুন 
রাজ্যেশ্বরী। না জানি কি দার, ঘটিল পদ্মার, আহা মার মরি 
মরি ॥ গর্ভের লক্ষণ মকলি যেমন, কিছু মাত্র তেদ নাই। 
অঘট ঘটনা, ঘটালে যে জনা, তার মুখে দিব ছাই॥ আমি 
দ।সী তব, নত্য কব লব, শপে স্বপথধে যাব। যদি মিথ্যা 
হয়ঃ নরক নিশ্চয় ইহুকালে শাস্তি পাব। কন্যা লন্মন্টী লনা? 

গুণ অনুপমা, না জানি কি কর্ম ফলে | বুঝি দৈব দোষে, 
কোন দেব রোধে, অকালে নুকফল ফলে । আিতে হেথাঁয় 

কেহ নাহি পায়ঃ শমন নমান রাজা । আইল বেজন,ন।জানি 

কেমন, কার ভাগ্যে আছে মাজা ॥ এ নব বালিকে?, কমল 

কলিকে, বিকিত কিদে হলো । নিজে বন্ধ্যা নারী, ঠাওরিফত, 
নারি, দেখিবে জননী চল ॥ বনমালী কয়, কথা মিথ্যা নয়, 
গর্ভবতী রাজবালা | নাহি তার দোধ, বিধাতার খোল, 
তাঁহাতে ঘটিল জ্বালা ॥ 

রাবীর কলা! সন্ধানে গমন | 

ত্রিপদী। শুনি বাক্য, লুলোঁচনাঁ, রাণী আরক্ত লোচনা, 
কোপেতে কম্পিত কলেবর২শ রুনিলা হ্ুশীল। লতী, ব্যস্ত . 
হয়ে যান অতি, কন্যারুমহলেতে সত্বর২। যেন মর্ঘ। মাতন্দিণী, 
হয়ে রাণী উন্মাদিনী, তথায় দিলেন দরশুন২ | .অন্থরেতে তয় 
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বালি, নঙ্গে সঙ্গে ধায় দালী, দেখে কন্ম। ধয়াগ্ন গয়ন২॥ পাও ্ 
বর্ণ চমণ্কার, বিস্বম নিতম্ব তার? পয়োধরে ধরিয়াছে, ক্ষপিরই ণ 
সদত তোলেন হাই, খায় পোড়। মাটি ছাই, ঘল ঘন রানে 
অশ্হির২ ॥ অন্বল ভক্ষণে আশ,ধরাসনে করে বাপ, গর্তের 
লক্ষণ মতা বটে২ কন্যারে হেরিয়ে রাণী, বদনে না জরে 
বাণী, আঅনিমিষে নিরখে নিকটে২। রাজপত্রী বুদ্ধিবতি, 
ব্রখসেতে কম্পিত অতি, কিজানি যদ্যপি পীড়া হয়ং। আজ্ঞা 
করেন দাঁীরে, ডাকহু ধাত্রী বৈদ্যরেঃ যাহা হয় কছিবে 
নিষ্চয়২ । প্রথমে আইল বৈদ্য, সুবুদ্ধি হয়ে গে! বৈদ্য স্বকার্যয 
সাধন হেতু. হয়২। দৃষ্টি মাত্র চিনে রোগ+রুয় দশমাস ভোগ, 
'এ ব্যাধি সটম্নান্য বাখি নয়ই ॥ ষদ্যপি থাকে সৌভাগ্য, তবে 
নে হবে আরোগ্য, রোগ যোগ্য ষধি মেবনে২। কিন্ত মাতা 
বলি শুন, রোগপটিতে। খাট নন. ভেবে চিন্তে দেখ মনে মনে২ । 
আমি গে! মা রাজবৈদ্য, কি আছে মম অনাধ্য, শ্তৃ দেহ 
বাচাইতে পারি২। দ্বিজ বনমালী বলে, ভাল রোগী প্রাপ্ত 
হলে+ হইলে সর্থের অধিকারিই ॥ 

রাজ কন্যার চিক ার্থে অর্থ ব্যয়। 

লঘু-ত্রিপদী। বৈদ্য যা কহিল, রাজী ন বুঝিল, বিপদে 
বুঝেন বাকা | ব্যস্ত হয়ে রাণী, শীঘ্ব দেন আনিঃ অঞ্চল 
পৃরিয়ে টাকা ॥ ধাত্রী ভাবে দায়ঃ বিপদ ঘটায়, বিষ ব্যবলাই 
বৈদ্যট। নাজানি কি দিবে,কিনে কি হইবে, গর্তডআ্ীব হবে 
দ্য | গোপনে ডাকার রাণীরে বুঝায়। দওন। দিওনা তঙ্কা!। 
দেবদত্ত রোগ দশমাদ ভোগ» এ যে শঙ্কা! শত শঙ্কা ॥ ছুটি 
কর খুঁড়ি, নিবেদয়ে বুর্ডি মিথ্যা ভাব কেন রাণী। বৈদ্যের 
কথায়, ব্যর্থ অর্থ বায়, যা করে দেবী ভবানী ॥ নাতি যদি হয়, 
কত সুখোদয়ঃ জানিবে তখনি ম্াত1। এ রোগের বিধি, 

বিধি শার্বিধিঃ যা করিবেন. বিধাতা ॥ ধাত্রী হিত বলে, 

চর 814 সবাক শহরবাদ রিবন 
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রাণী ক্রোধে ভ্বলে, মাবিবারে তারে চায়। দেখিয়ে লক্ষণ, 
বাঁচাতে জীবন, ধাত্রী ভয়ে পলায়। হয়ে অপমান, বুড়ীটি 
তো! জান্ঃ. বলে দেখা যাবে পরে । কে আছে এমন, আপুকে 
এখন, বাঁ্গ দেখি ভাল করে॥ রোঁজারে ভাকিতে; কহেন 
ত্বরিতেঃ ব্যস্ত হয়ে ঘায় দানী। শ্রুত মাত্র রোজা, লয়ে পুথি 
বোঝা? উপনীত হলো আমি ॥ কে বুঝে নে তন্ত্রঃ পড়ে কত 
মন্ত্র জেন ধৰ্বন্তরী সুতি | গাত্রেতে ফু ফা, দিয়ে বলে হা, 
এতক্ষণে গেল ভূত ॥ পরেতে গণক, এসে কত লোক, ফাঁকি 
দিয়ে লয় ধন। শুনি গোলযোগ, করি অনযোগ, পুরোহিত 
এলে কন ॥ আমি পুরোহিত, নদা চিস্তি হিত, ভূপতি জানেন, 
ভাল। আমার লম্তযানঃ অব্যর্থ লন্ধান, অনাশে ঝাঁটে জঞ্জাল । 
যদ্দি পড়ি চণ্ডী, শুনিবেন চণ্ডী, ছুর্া নামে ছুঃখ হরে । পেলে 
মম সাড়া কাটে গ্রহ ফাঁড়া, জানিতে পারিবে পরে 
জ্যোতিষ বিদ্যায় কে আটে আমায়, নক্ষত্র গণনা করি। 
খড়ি দি পাতি, খুজে পাতিপাতি, দেব উপদেব ধরি ॥ 
অপরাঁজিত। স্তবঃ মুখে মুখে নব, কুড্রচণ্তী ভাঁল জানি । না 
পেলে দক্ষিণা, লন্ত্যানে ব্িনাঃ বিবচনা! কর রাণী॥ বনমালী 
কয়,.এতে। ব্যাধি নয়, স্মিছে কেন ভাব রাণী | দেখিবার কুত্র, 
হুইল দৌহুত্র ভাঁল মতে আমি জানি। 

কন্যার প্রতি রাণীর ভহ্নন|। 

পয়ার॥ কোন মতে রাজবণল! আরোগ্য ন1 হয়" গর্ত- 
বতী বলে রাণী জানিল নিশ্য়॥ য়নে২ মহিষীর উপজ্জিল 
শঙ্ক। | এত দিনে ডুবিল নীমের জোর ডঙ্কা॥ রাজ! রাঁজ- 

চক্রব্তি বিক্রমে বিশাল । বিশ্বজয়ী হয়ে একি ঘটিল জঞ্জাল । 
ধিক ধিক এক্ন কন্যার মুখে ছাই। উচ্চমুণ্ড অধো হইল 
লাঁজে মরে যাই॥ কেন বা ধরিলাম গর্ডে এ পাপ কারিণী। 
ঈ থে কন্যা নাগ কন্য। কাপভুজদ্গিনী ॥ পাঙ্গনেতে প্রাণ যায় 
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যন চুঃখে মরি । কেনবা পূজিয়ে ছিলাম দেবী মাহেশ্বরী ॥ 
রথায় দিলাম হত্যা অন্নদার ঘরে। কেনব। মাঁগিলাম বর পুজে 
বিশ্বেশ্বরে ॥ কেনবা করিয়াছিলাম ব্রত হরিবংশ 1.:এ বংশ 

হইতে ভাল আছিল নির্বংশ ॥ ন্ভাঁবিতে২ ক্রোধ উপজিল 
মনে | কন্যারে কহেন বাঁত্রা আরক্ত লোচনে ॥ কেনন] মরিলি 
কলি ভূমিউ যখন। লবণ দিতাম গলে জাঁনিলে এমন 1. ধিকৃ 
খিক কালামুখী কুলকলক্কিনী। অনতী হইলি হয়ে-নতখর 
নন্দিনী | করিয়ে পাঁপজ কন্ম হইলি কি লুখি। অকলঙ্ক কুলে 
কাঁলি দিলি কালামুখী ॥ রাজার ছুহ্নিতা আমি রাজার 
বনিতা। রাজার শ্াস্টড়ী হৰ মনে আকাজিক্ষিত। ॥ পাঠা- 
য়েছি দ্বিজবর বর অন্বেষণে |. ঘটা করে দিব বিভা বাঞ্চি। ছিল 
মনে || সতী কন্যা হলে দতী খ্যাতি ভূষগুলে। ভূপতি 
তনয় শীতি জানিত সকলে ॥ মে আশা নৈরাশা। হলো তোর 
কন্ম দোৌঁষে। মনানলে প্রাণ জ্বলে মরি নে আগ্মতে ॥ হলো 
সর্ব গর্বব খর্ব শুনে উপহাঁন। বিবাহ না হতে 'গর্ভ একি 
সর্বনাশ ॥ আলিবারে মমীলয়ে ক্কৃতান্থ ভরায়। চুপেই অর্বর- 
নাঁশী এনেছিলি কায়। মনে মনে ছিলি ব্যন্তা জানিব কেমনে। 
'আপনি আপন দোষে হাঁরালি জীবনে'॥ অগ্রেতে কাটবে 
তোরে শুনলে রাজন । পশ্চাতে দানীর মুণ্ড হইবে ছেদন | 
আপনি মজিলি আর পরেরে মজালি । ছিছিছি রাজার সুখে 
দিলি চুণ কালি। কেমনে দেখিব চক্ষে বক্ষে রজ্রাঘাত। 
এখন মরিন যদি ঘুচে উ্পা॥ মনের ম্বশায আমি বল কি 
করিব। অনলে প্রবেশি কিন্বা জলেতে ডুবিব। নবেকরে 
কানাকানি জানাজানি শেষে। 'লঙ্জায় করিতে বান ন! 
পারিৰ দেশে ॥ এইরপে দেন গালি নৃপতি গৃহিণী । নিরব 

, হুইয়ে সব শুনেন নন্দিনী। খ্বাযুক্ত! রাঞবাল! জননী কথায়। 
বজাঘাত তাঁজ্ি যেন পড়ল মাথার | পদ্মস্খী অধোমুখী 

হুইল তখন। অন্বজ লয়নে অথ, হয় বরিবণ || মনেও, সু 
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বাহৃ। অপঢ্য বচনে । বিনয় করিয়ে কয় ননী নদনে | শুন২ 
জনন গে করি নিবেদন। অনোচিত তিরম্কার কর অকরেণ। 
ভাল মব্খ.. ফলাফল কিছু জাঁনি নাই। শাপথ করিয়ে কি 
অন্নদ। দোহাই | মিথ্যা! যদি কহ্ি-হবে নরকে গমন |"“নিশ্চর 
জেনেছি মম নিকট মরণ | এ পাপ দেছেতে প্রান না রাখিব 
আর। পিতারে কছিয়ে শীঘ্র কর প্রতিকাঁর।। আমার 
বাকৌতে কেন হইবে বিশ্বীন। জিছভান দাস দাদীরে কহিবৰে 
নির্ধাশ ॥ জনমে নাকরি আম পুরুষের সঙ্গ | নিতান্ত জানি- 
ল।ম গর্ভ বিধাতার রঙ্গ ॥ দ্বিজ বনমালী বলে তাই সত্য . 
বটে। মিথ্য! কন্যা কহে নাই মায়ের মিক্ষটে | 

মা বাক্যে কন্যার আত্মঘাতিনী হওনোদ্ঘগ 
এবং যক্ষ কর্তৃক হরণ। 

পয়ার। জননী নিকটে কন্যা হইয়া বিদায় । মনে মনে 
অভিপ্রায় ভ্াজিবারে কায়॥ উপনীত হয়ে আনি আপন 

মহলে । ছাড়িয়ে সৌগার শধ্যা পড়ে ধরাতলে ॥ অভিমানে 

কার সনে না কে বচন।, নিকটে যাঁইতে দালীবর্গেতে 
বাঁরণ॥ একাঁকিনী গৃহ মধ্যে রন মন হুঃখে | দেখে শুনে 
দালীগণ থাকিল অনুখে ॥ যাহার যেমন তাঁর আছিল সেবাঁয়। 
অনুমতি ভিন্ন কেহ করিতে না ষাঁয়॥ দাঁলী মধ্যে সুলচন। 
দাসী প্রিয়তমা । দাস্ কর্মে ভূক্তা মেঘ নহোদরা ,নমা॥ 

ননুখেতে যায় নেই না শুনে'বারণ। নিকটে বলিয়া হিত 
করায় শ্রবণ ॥ নিবারিতে মনক্তাপ মুনে বাঞ্ তারি। নু।মবগ্ধ 
করিতে স্নিগ্ধ মুখে, দেয় বারি ॥ ভক্ষণার্থে দেয় মিউ অন্ন জল 
পান। কিবল কণেন কন্যা ন্সিগ্ধ জল পান ॥ পাস্তবনা করিতে 

দাসী চেষ্ট। পায় য্ত। জ্রমে ভ্রমে উপসর্গ বৃদ্ধি হয় ভত | 

মু ছাড়ে কন্যা দীধ নিশ্বান। হুতাশে উড়িয়ে যায় 
ব্যাঞ্জন বাতাশ ॥' এইবূপে 'অবলান নমস্ত যাঁগিনী। পত্যুষ 
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সময়ে একা উঠিয়ে কামিনী ॥ লন্গিধান লম্সিলিউ আছিল 
ডদ্যান। বিরেং রাজ বাল! ভারি মধ্যে যান । রজ্জ,লছ 
রজনীতে রাজার নদ্দিনী। জনুঢা আরুঢা বৃক্ষ পরে একা- 
কিনী॥ লবত্া হইয়ে কন্যা বৃক্ষ"শাখ1 ধরে। বন্ধন করিল 
রঙ্জ, ্ বকরে ছুত্ষরে ॥ বৃক্ষেতে আছিল যঙ্ষ লক্ষ করে তায়। 
সাপক্ষ হইয়া! রক্ষ1 করিবারে যায়। সৌখ্য মাশে আসে ক্ষ 
করিতে রক্ষণ । মোক্ষ লাভ লাবণ্য করিয়া নিরক্ষণ ॥ সৈন্য 
মার্গে স্বর্ণলতা স্কন্দেতে করিয়ে । নিবিড় কানন মধ্যে নাবায় 
আনিয়ে ॥ চক্ষে হেরিয়ে রূপ ট্রিলোক্য মোহিনী । মোঁছিত 
হইয়ে কয় শুনহ পদ্দিনশ ॥ তোমার ষেষন পপ আমিহ তেষন। 
উভয়েতে করি এন প্রেম আলাপন। শবণে অশ্ুভবাক্য ভাবে 

বরাননে। লতীর সতীত্ব নফ হয় এতক্ষণে । মরণ অধিক 
কষ্ট হইল এবার। হিতে বিপরীত করে হুষ্ট ছুরাঁচার। 
আশায় উহার আমি করিলে নৈরাশ। লবলে লতীত্ব মম 
করিতব শিনাশ ॥ হুরান্ত ষক্ষের ভয়ে কম্পিত হৃদয়। সাহসে 

করিষে ভর মি ভাষা! কয়। নিভান্ত শরণাগতা আমি তব 
দাদী | করিলে জীবন রক্ষা হুইয়ে হিভাষী॥ জীবন বিনে 
সম কাঁতর। জীবন । বারি দানে কর রক্ষা নিলাম শরণ | 
ককিতে কছিতে বাত্র! নেত্রে বহে নীর। ব্যাকুল! ইইয়া কন্য। 
কান্দিয়ে অন্ির ॥ শ্রত মাত্র প্রিয়'বাকা আশা পুর্ণ মনে। 
গমন করিল যক্ষ বারি অন্বেষণে ॥ ধরাতে অধর। পড়ে ধরা- 
পতিত কন্য1। ধরণী ধারিনী ধাত্রী ব্যস্ত তারি জন্যে ॥ দ্বিজ 
ৰনমালী বলে কারে কর ভয়। বিপদ নাশ্পিনী ছুর্গা ডাক এ 
সময় ॥ 

ষস্ষ ভয়ে পদ্মগন্ধার দেব আরাধন1। 

পয়ার। বারি অন্বেষণে বক্ষ করিল গমন | দেই লাব- 
কাঁশে কন্য। করেন লাধন। একান্ত অন্তরে ভাবে করাল বদনী। 
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কিছবরীয়ে কয় রূপা ₹তাত্য দ্পনী ॥ ব্মজ্ঞান বাঁলীক] আমি 
না জানি লত্ভোগ 1 বিদ্নিত তোমাতে মাতা এ রোগ কি 
রোগ ॥ মিছামিছি অনুযোগ করিয়ে জননী । বর্ন করেন 
মোরে কিকরি জননী ॥ আত্মঘাতী হতে আমি তাহার কারণ। 
পাপশিষ্ঠ যক্ষেতে ফোরে করিল হরণ || প্রাণেতে বধিত য্ছি 
নে ছিল উত্তম । অভাগিনী বলে বুঝি স্েজ্য করে যম॥ এত 
দিনে নভীর নতীত্ব নফউ হয়। প্রনুতী তনয়া সতী রাখ এ 

লময় | জয়ং দেহি জয় ছুর্গে যন্ত্রণা হারিনী | জগদাদ্যা জগ- 
স্বাতা যামিনী রূপিনী ॥ যশোদ। নন্দিনী যোগেশ্বরী ফোগ 
মায়া । জনক ষচ্জ নাশিনী যোগেশ্বর জারা || জগত পালিনী 
জগধাত্রী জন্মহর1| যম যন্ত্রণা নাশিনী তারা পরাৎপরা | 
জন্ম ভূমে লয়ে জগ্ম জননী জঠরে। যমের যন্ত্রণা কত লব 
কলেবরে | নে আতঙ্গ ভেবে অঙ্গ ত্রাহ২ কাপে ।' লভয়ে 
অতয়্ং দেহি এ ঘোর বিপাকে || দ্বিজ কুলে কুলাঙ্গার দীন 
বনমালী। নিজ দান বলে রক্ষা কর রক্ষাকালী ॥ 

ষক্ষ বিনাশার্ধে দেবীর গমনোদ্বগ । 

ত্রিপদী। শুনি স্তৃতি কন্যার, কৈলণপে আশন মার) 
'অকল্মাৎ টলিল আপনি। আস্তে ব্যস্তে উঠে তার” হন যেন 
জ্ঞান হরাঃ শধ্যাপরে ৰবেন অমনি || নিকটে আছিল জয়া 
ক্ুধান তারে অভয়া, কেন হেন হলো! বল২ | বুঝি ব! কেছু 
[বপদে। গররণ লহইল পদেঃ কোন স্থানে কাহার কি হলো ॥ 
জয়া কহিল তারিণী, তুমি অন্তর যাঁমিলী, প্রৈলোক্যে কি তৰ 
অগোচর । স্বর্থ মর্ত্য রলাতলে? তোমারে ভাকে নকলে, এড়া- 
ইতে যন্ত্রণ। জঠর । মহাবিষ, রূপ ধরে, অনন্ত শয়ন করে? থাক 
মাগো অনন্ত রূপিন্ী) হয়ে অতি শ্রদ্ধা যুতা, দত জলখি 
সুতা, লেবি পদ দিবল বামিনী | তংহি ভ্রিঙ্গেৰ জননী, ইদানী 
হুর ঘরণী, নিরাকারা লাকারা কে জানে । পদপদ্মে পশু - 
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পতি, হৃদিপছে বিশ্বপতি; নাভিপক্ষে পদ্থধোরী জ্ঞানে | 
সংন্রতি বক্ষের করে? পড়ে তব স্ততি করে; পনমগন্ধা ভূপতি 

বালীকা। বিলম্বে ত্যজিবে প্রাণ হতে 'হবে অধিষ্ঠান, রণে 
যাত্রা কর মা চণ্ডীকা |: শুনিয়ে ছুঃখ প্মারঃ বিলম্ব না সহ্থে 

1র, রণসাজ ন্বাজেন তাঁরিণণ। মাভৈ২ রবে, নাচে ভৈরবী 
ভৈরবে, ডাকে কত ডাকিনী যোগসিনী || করে আমি চকমক, 
ভালে অগ্নি ধকৃই,। লো লো জিহ্বা নলিত অধরে। ঝরঝর 
মুণ্ডমালাঃ ঝকৃমক উজ্ভ্বলাঃ ঝলকেই, রক্ত ঝরে ॥ আন্ত 
হাঁস্ত খল২ঃ এল থেল কুস্তলঃ উন্মভ। উদ্মাদিনী প্রায় | সুধা- 
পানে ল২, ঢলে অঙ্জ টল২, শেণিতে সর্বাঙগ ভেসে যায় ॥ 
নখের প্রধর শশী, শুধাক্ষরে রাশি রাশি পদতলে, শিব 
সবাঁকার। মহ গ্রলয় কাঁরিণীঃ যেন মত্ত মাতর্দিনী মারই 
শব্দ মুখে মার || হেনকালে শৃল করে, নন্দী অতি সকাতরে, 
বলে মাতা কোথায় গমন | জাঁমান্য কার্ষেতে বুথণ, যাও যদি 
যথা তথা; তবে মম বিফল জীবন ॥ আমিম নন্দী দাস তব, 
ভবভয়ে পুজি ভব, অপাধ্য কি তোদের কৃপায়। স্বর্গ মর্ত্য 
রক্সীতল, কত্তে পারি চলাঁচল,ত্রবি শ্ুত আমারে ডরায়।॥। তৰ 
'পদে শপে মল, অনাধ্য করি সাধন মরণেরে দিরেছি মা 
ফাকি। যদি তব রুপা হয়, কৃতান্তেরে করি জয়ঃ বনমালী 
বলে তাই ডাঁকি।। : 

নন্দিদ* রক্ষার্থে নন্দির প্রতি দেবীর আদেশ্। 

পয়ার | লন্দির স্তঝেন্ে তুষ্ট দেখী ভদ্রকালী। ত্যজি- 
লেন রণসজ্জা নরমুগ্ডমালী ॥ নন্দিবে কছেন বাছ। শুন দিয়া 
মন| ত্রক্মার পৌল্দ্র রে ভার্গৰ তপোধন ॥ হৈমক কাঁননে 
লদ1 রন যোগণননে | দাঁর'পরিগ্রহ হেত্ৃ'বাঞ্। হইল মনে । 
পিতামহ পন্িধানে প্রাপ্ত হন বর ।'স্বগর্্! পাবেন নারী সেই 
মুনিব্র। পাইতে বিলম্ব পড়্ী ভাবে মহাঁমুনি। স্বপনে নক্ডোগে 
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উত্তম রমণী |. ধননের চিহব ঘরিষণ করে ফুলে । নিক্ষেপ 
করিল তাহা জাহুবীর কুলে । ভীমদেন 'মহীপতি বান কাশী 
ধামে। তীর কন্যা সেই কনা। পণ্মগন্ধ। নামে | প্রীতত্মানে 
গিয়ে ছিল জননী'সহিতে |, হেনকাঁলে সেই পন্ম দেখিল 
ভানিতে ॥ পদ্মহস্তে লয়ে পরম আত্রাণ লইল। ব্রধ্ঝা বরে 
্রপ্ষবীর্ধ্য নাকে প্রবেশিল || তাহাতে গার্তিনী কন্যা দৈবের 
ঘটনে বিবাহ পূর্বেতে গর্ড নিন্দে নর্ধজনে ॥ জননী কনার 
তেঁই করিল ভং'না | গলে রজ্জ, দিতে এসেছিল চন্দ্রানন। | 
রূক্ষপরে ছিল ষক্ষ করিল হরণ। তাহাতে হইল রক্ষা! কন্যার 
জীবন ॥ শাঁপেতে হুইল বর যক্ষের হরণে। '্ষন্দে করি আনি 
তাঁরে নাখায় গহনে ॥ ত্রিলোক্য মোহিনী রূপ হেরিয়ে 
কন্যার | মোহিত হইয়ে দুষ্ট করে অত্যাচার। নতী দে লতীত্্ 
ধর্ম রক্ষা করিবারে | কাতর হইয়া তথ। ডাকিছে আমারে || 
অতএব যাঁও বাছা করিতে উদ্ধার | অগ্রেতে করগে ছুষ্ট 
যক্ষেরে সংসার || পরেতে লইয়ে কন্যা মুনির আঁশ্রমে। 
স্কন্দেঠে করিয়ে রেখে এন কিছু শ্রমে ॥ এই উপদেশ নব 
কহিবে কন্যারে | নেজেন বিশেষ কয় মুনির কুমারে ॥ বিবাহ 
হইবে তাঁর আগত নিশিতে |*মমব্র কন্যা তারে যাও বাছা- 
ইতে॥ দ্বিজ বনমালী বলে এই লে কারণে । দরাময়ী ত্র 
নারে বলে সর্বজনে ॥ কিন্তু তাহা জানা যাঁখে মে দিন 

বেদিন। যদ্যপি না হয় দিন কৃতীত্ত অধীন || 

নন্দী কর্তৃক যক্ষের বিনাশ এবং দম্পতি মিলন । 
আক্ষেপ উক্তি পুয়ার | 

নন্দী কালীর কিন্কর নঈ্দী কীঁলীর কিন্কর। কালীর 
আদেশে যায় শূন্যে ক্ষার ভর॥ তার অসাধ্য কি জানা তাঁর 
অনাধ্য কিজান! | দেবীর কুপায় পায় অনাসে ঠিকান। | 
মৃহুর্ত্বিকে দেই স্থানে মুহ্ুর্তিক সেই স্থানে। উপনীত ইন কন্যা 
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কান্দে ঘেই খানে | লে যে দৃঢ় ভক্তি জোরে নে ে দু্ত ভক্তি 
(জারে। বেদ্ষেছে অভয় পদ আপন অন্তরে | নন্দী হেরে 
করে জ্ঞান নন্দী ছেরে করে জ্ঞান। রান্থু ভয়ে শশধর 
ভূতলে লুকান ॥ কন্য! মুখশশ্টী ফাদ্দে, কন্যা মুখশশ্শী 
ফান্দে। পড়িয়ে কলঙ্ক চাদ হুগ কোলে কান্দে। বক্ষ পুল- 
কত কাম্স ষক্ষ পুলকিত কায়। ঝ্ঁরী লয়ে সে সময় আইল 
তথায়। নন্দী জিজ্ঞাসে তাহারে নন্দী জিজ্ঞানসে তাহারে । 
কে তুই পাষণ্ড ষক্ষ ঘেরিলি কন্যারে | যক্ষ ভয় প্রাণ্ডে কয় 
যক্ষ ভয় প্রাপ্তে কয়।বিচার করিয়ে সুম্মম দেন মভাশয় ॥ ইনি 
আমার গৃরহপী ইনি আমার গৃহিণী | কলহ করিয়ে বনে 
আইনে একাঁকিনী ॥ আমি উহার কারণ আমি উহার কারণ । 
ভুগিয়ে বিস্তর কষ পাই দরশন॥ নন্দী ক্রোধ ভরে কয় 
নন্দী ক্রোধ ভরে কয়। এমন পদ্মনী তায! ভূতের কি হয়॥ 
এ যে রাজার কুমারী এ যে রাজার কুমারী। তোর ভাগ্যে 
কেমনে মিলিল হেন নারী। তুই লত্য করেবল তুই সত্য 
করে বল। হুরিলি কাহার কন্য। করে কোন ছল। বদি বা! 
থাকে প্রাণে যদি বাঞ্চ। থাকে প্রাণে। এখন ছাড়িয়ে কন্যা 
পল] অন্য স্থানে ॥ দ্বন্দ বাড়িতে লাগিল দ্বন্দ বাড়িতে 
ল(গ্িল। নন্দীর কথায় বক্ষ কোপেতে জ্বলিল॥ নন্দী কিল 
কন্যারে নন্দী কহিল কন্যারে | এসেছি জননী আমি বাচাতে 
তোমারে । শুনি মাতৃ সম্বোধন! শুনি মাতৃ সম্বোধন! । প্রফুল 
নরনে চায় ফুললার বদনা ॥ পিতৃ'জ্ঞানে দেখে চেয়ে পৃতৃ জ্ঞানে 
দেখে চেয়ে। কেমনে চিনিবে সে তো নয় তার মেয়ে। 
মনে মনে কন্য। ভাবে মনে'মনে কন্যা ভাবে । যেহয় মনেহয় 

পিতৃ কাধ্য করে যাবে ॥ কহে বন্য বচনে কছে বিনয় বচনে | 
বিপদ্দে শরণ পিতা নিলাম চরণে ॥ নন্দী বূলে তয় নাই নদ্দী 
বলে ভয় নাই। কছ্ছিব বিশেষ বার্ত। শুন মোর ঠাই। আগে 
বধি পাপীষ্ঠরে আগে বধি পাপীষ্ঠরে । পশ্চাতে শিলাব তব 



গঞ্াণন্ধা উপখ্যান। ৩৫ 

পত্র গোঁচরে ॥ কন্যা পুলকিত মনে কন্যা পুলকিত মনে । 
পতির প্রলজ বার্তা! শুনিল শ্ররণে। নন্দী বলে ওরে বক্ষ 
নন্দী বলে ওরে বক্ষ। এস ভাই হজনেতে করি ভাব শক্য। 
অগ্রে করি কোল! কুলি অশ্থে কণ্রি কোলা কুলি। পশ্চাতেতে 
পরিচয় পাইবে লকলি ॥ দোতে বাদিল কুন্দল দোহে বান্দিল 
কুন্দল। ব্রাঁন যুক্ত! রাঙ্গ বাল! নেত্রে বহে জল । যক্ষ ছারি 
বলরান বক্ষ ভারি ঘলবান। হুঠা না পারে নন্দী বখিবারে 
প্রাণ ॥ হুল মল্ল যুদ্ধ কত হুল মল্ল যুদ্ধ কত। পরম্পরে পদ্দা- 
ঘাঁত করে শত শত ॥ যক্ষ করে মুষ্ট্যাঘাঁত বক্ষ করে মুষ্ট্যা- 
ঘাত। বজ সমজ্ঞান করে নন্দী আকন্মাত॥ নন্দী ত্রিশূল 
লইয়ে নন্দী ত্রিশুল লইয়ে | ম্বজোরে ঘক্ষের মুণ্ডে হানে ঘুরা- 
ইয়ে ॥ লে ষে শিবের ত্রিশূল সে যে শিবের ভ্রিশুল। আঘাত 
মাত্রেতে বক্ষ হইল ব্যাকুল ॥ যক্ষে ফেলিয়ে ভূতলে বক্ষে 
ফেলিয়ে ভূতলে | কাটে নন্দী তার মুড কালী কালী বলে॥ 
যক্ষ হইল নিধন২। বলে নন্দী ক্ষন্ধে মাতা কর আরোহণ ॥ 
কন্যা ঠেঁকিলেন দ্ায়২। কেমনে বিশেষ বাত্রা জিজ্ঞাসে 
লঙ্জায়। নন্দী আভাষে বুবিল২ | ষেরূপেতে গঞবতী কলি 
কহিল ॥ কন্য। জিজ্ঞাস তখন২। চিনিতে না পারি পিউ! 
তুমি কোন জন || নন্দী কহে লমাচার২। তুমি ধার বরকন্যা 
আমি দ্বান ভ্তীন্ত॥ তৃমি,ডাকিলে বাহারেই। তব রক্ষ। হেতু 
তিনি পাঠান আমারে ॥ ভীর অনুমতি ক্রমে২। যাইতে 
হইবে মাতৃ! ভার্শব আশ্রমে | ম্সামি কহিন্থ যেমন২। এ লব 
বৃত্তান্ত ভারে করাবে শ্রবণ ॥ তিনি তোমার কারণে২। 
অর্নিশি রন গৃহে চিন্তাঘুক্ত মনে।, পদ্মা ভাবিয়ে ব্যাকুল২। 
বলে কুলকুগুলিনী কুলালেন কুল ॥ যথা হৈমক ফাঁনন২ 
কন্যা! লু করে নন্দী তথায় গমন | রাখি কুঠির হুয়ারেই। 
বিশেষ করিয়ে বার্তা কহেন কন্যারে | ধাছা! কীলীর আদেশ২| 
আদ্যাপান্ত সেই সব কহিল বিশেষ | নন্দী লইয়ে বিদবায়ই। 
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সেস্ানে রাখিয়ে কন্যা স্বস্থানেতে যাঁয়॥বলে ভেবন! জননীই। 

গুহেতে তোমার পরি নিদ্রাগত মুমি। তিনি ভোমাৰ 
কারণ২। সদত আছেন ব্যস্ত আনিৰে কখন || উঠে এখনি 
তোঁমীয়ই | সমাদরে ভৃষিবেন কালীর রূপার | তুমি সুখে 
কর ঘর২। মিনারে দিলেন কালী মননীত'বর ॥ তথা] রাখিয়ে 
কন্যারেই। চলিলেন শিবদুত শিবের গোচরে॥। পদ্ম। 
জিজ্জাসে তখন২। কি নাম তোমার পিতা! করাও শরণ || 

স্বিজ বনমালী কয়ই। কালীর কিন্কার ওর নাম নন্দী হয়। 

মুন রহ রাজকন্যার পরিচয় । 

পরার। শুন রাজা যুধিষ্টির আশ্চর্য্য কথন |. সুবর্ণ 
পলক্কে যার হইত শান । শত শত দালী আমি লেবিত 

যাহায়। অঞ্চল পাতিয়ে শব্যা করিল ধরায়॥ জনক জননী 

জন্ম শান জন্মাবাধ| কভু তো না ছিল ছাড়া ভাবে নির- 
বধি !বি“শষে নিশ্পির কষ্ট মরণ দমান। নিশি অবলানে কন 

নখে নিদ্রাজান। আশ্রম মধ্েতে মুনি ছিলেন শয়নে | 

পোড়া চক্ষে নিদ্রা নাই নারী চিন্তা মনে ॥ পাইয়ে পদের 

প্রাণ উন্সান্ত চকব | অতি ব্যস্ত উঠিলেন হইয়ে কাতর ॥ দ্বার 

মুক্ত করিয়ে দেখেন মহীতলে । কনক-কমল পড়ে ধুলায় 
অঞ্চলে ॥নিকটে সরোজ পাণ্ডে চেন। হয় দায়ঞ গুণ২ গুণ রৰে 

খুজিয়ে বেড়ার ॥ অনিমিষে নিরীক্ষণ করে বিলক্ষণ। মনেই 
এই চিন্তা বাতুল ধেমন॥ কতু না সম্ভবে কন্যা হবে মানবিনী। 

উব্লৃশশী মেনকা রস্তা তিলত্তম। ইনি || শারদ! বরদ। কিনব 
অন্নদা বা হয়) ডাকিনী- যোগিনী বলে মনে নাহি লয় 
অপ্সরী নুরী কভু নাহি হয়'জ্ঞান। তাহলে আঁনিবে কেন 

মম সন্ধা | দেব রি মধ্যে অবশ্য কে হয়। ভাগ্যফলে 
পাইয়াছি ছাঁড়া যুক্তি নয়। ইতন্ত্ অনুমান করিয়ে অন্তরে । 
নিকটে আনিয়ে বাঁকা কন ভদন্তরে ||" কে তুমি কামিনী 
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হছেথ! নিশি অবমালে | কোন জাতি কিবা নাম ধাম ফোন 
স্থানে ॥ মানবিনী হও যদি দেহ পরিচয় | দেব উপদেব হলে 
পলাঁয় নিশ্চয়। হেরিয়ে তোমার রূপ ধৈর্য্য ধরা ভার। 
হিতে বিপরীত পাছে একে হয় আর কপট করিয়া ষদি 
কহ মিথ্যা বাণী । শাপেতে করিব ভল্ম ভালমতে জানি ॥ 
শুনিয়ে কঠোর বাক্য গুনির বদনে। লজ্জারূপা রাখে লজ্জা 
ঢাকিয়ে বলনে ॥ অধোমুখী পন্মুখী প্রগামের ছলে। অঞ্চল 
টানিয়া দিল আচ্ছাদন গলে । শ্যছুত্বরে কন বাক্য আঁমি তব 
দাঁলী। বিধির নির্বন্ধ হেতু এখানেতে আনি । পন্চাতেতে 
পরিচয় কহিব মকল। সম্প্রতি জীর্বন বিনে জীবন চঞ্চল ॥ 
ভূপতি.দুহিতা আমি আপনার জাঁয়া। বিবাহ না হতে গর্ভ 
বিধাতার মায়া ॥ বিনা অপরাধে হয় কলঙ্ক আমার | লেই 
হেতু জননী করেন তিব্ুস্কার॥ গলে রজ্জ, দিতে আমি 
তাঁহার কারণ। শৃন্যপধে যক্ষ এক কারিল হরণ।॥ বলাৎকার 
.করিবারে গহনে নাবায়। ধর্ম রক্ষা হেতু আমি ভাঁকি কাঁলি- 
কায়। স্বাপক্ষ জগতমাঁতা হইয়ে আমারে | নন্দীরে পাঠান 
হুট যক্ষে বধিবাঁরে ॥ নিধন করিয়া ষক্ষে নন্দী মহাবল.! 
গর্তের বৃত্তান্ত মোরে কহিল্প সকল ॥ তেই নে গোপন বাত 
হইল বিদ্দিত| জন্প্রতি করুন প্রভু বা হয় বিহিত॥ স্মরণ 
করিলে মনে পড়িবে নিশ্চয় । ব্রন্লোকে গমন হইল যে 
সময় || সগর্ডা রমণী পাঁবে কন প্রজাপতি | তেই মে আমার 
এত ঘটিল, ছুর্গতি॥ ভেবে চিন্তে দেখ মনে কি দাগ ঘটিয়ে। 
নিক্ষেপ করিলে পদ্ম জাহরীতে গিয়ে ॥ জননী সহিত আমি 
গিয়ে গঙ্গান্সীনে। গর্ভবতী হইলাম নে পদ্ম আগ্রাণে। সত্য 
মিথ্যা ধশ্ম আর জান মহাশয়? কালীর আদেশে বার্ত। নন্দী 
মোরে কর। প্রিয়সীর প্রীয় বাক্য করিয়ে শ্রবণ | রলে তন 
ঢলঢল আনন্দিত মন 1 করে ধরি মুনিবর উঠায়ে বদান। 

৪. 1 
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অলারু পাত্রের বারি করালেন পান। গৃহেতে স্থাপিয়ে লক্ষ্মী 
শগচন্ম পরে বাঁদন' মুনির শীঘ্র পুজা সাজ করে॥ কাতরা 

কামিনী হেরে দয়া .উপজিল। বনমালী বলে তেই বিলম্ব 
₹ইল॥ 

মুনির বাজারে গমন এবং দ্রব্যাদি ক্রয়। 

ত্রিপদ্দী। উপনী রূপনী ঘরে, খষি ছটফট করেঃ মনে মনে 
ভাবেনকি হয়।বিন! অর্থে সৰ ফীকা,বিয়ে কৈলে চাই টাকা, 
গৃহস্থালি অর্থ ভিন্ন নয়॥ কোশাকুশি কুশানন, শীত-বন্ত 
শুরাতনঃ ছিল শ্বগচন্ম খানি মাত্র । নিজে তিনি দিগান্বর, 
প্রিধাঁন বাঘাশ্বর, অলারু কেবল জলপাত্র॥ রমণী .নিদ্রিত! 
ঘরে) দেই অবলরে সরে, দ্বার বদ্ধ করিয়ে গোপনে । যা ছিল 
সর্বস্ব ধনঃ লইয়ে হলো গমন, বিজু করিতে বাঞ্ণ মনে ॥ 
বেচিয়ে অর্ধন্থ ধনঃ হইল যা উপণউজন, মনে মনে ভাবেন কি 
করি। একে লে নারী যুবতী, তাছে পুর্ণ গর্ভবতী, প্রথমে 
লউক্তাঁয় পাঁছে মরি ॥ বাজারে দেখেন দিব্য, দিব্য দ্রবা নালা 
দ্রব্য, খাজা গজ। মেঠাই নন্দেশ। কাচ। গোল্লা মনহরা। রল- 
£পালা রসে ভরা, থালে থালে দেখকাঁনেতে বেশ ॥ দাঁড়িস্ 
কাঠাল জাম, পিয়ার আতা বাদাম, নারিকেল চীপাঞল। 
শশা । আরলি চিরুণী মিলি, ভালি দেখে লন খধি, আতর 
গোলার মাঁতাঘলা । ফিরে তো গিয়েছে চাল, ক্রয় করে 

মিতি চ চাল, দারিদ্রের আশা অতি ভারি । মেছুনী নিকটে 
গিয়ে, মিষউ বাক্যে ভুলাইয়েঃ ছানা পোনা লন ভারি ভারি। 
কিনিতে বাগ 1 ধু ত* কিছুই নাই, দেখে শুনে 
লাগিল..ছটক। পেয়েছিল টাকা জটা, ফুরাইয়ে গেল তটা, 
রমজশুর মরি কি রা এলাচ লঙ্ কপু'রঃ ভুয়ান ধনে গ্রচুর? 
পান আর পানের মনালা । ফুলল-চন্দন চুয়া খদির এলাচ 
ও%1, লন ভুল্!ইতে রাঁজবাল।॥ অখমিযে গঙ্গার পারেঃ কিনে 
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লয়ে যান ধারে, ফধি ভুপ্ধ ছাঁন! গাওয়া ঘৃত্ত। যন্তকে লইয়ে 
ঝুড়ি, চলিলেন গুড়ি গুড়ি, ভাৰি কর্মে বিষম বিব্রত ॥ পথে 
আনতেই) মিলে গেল আচস্থিতেঃ আচস্থিতে নামিনী কাঁমিনী। 
কথায় কথায় তার যেমন খুরের ধার+ কত রঙ্গ জানেন রক্িণী। 
চাবি সিকলি কটিপরে, গোল! মিনি ওষ্ঠাধরেঃ গলায় দোলায় 
দিব্য দানা | পুরুষ দেখিলে ঘেসে? কয় কথা ছেনে হেসে 
যেন কত কাঁল আছে জান! ॥ ঠকে ঠকাইতে চায়, বাক্যে মুণ্ড 
ঘুরে যায় আগামি মাহিনা লয় হাতে। তাহারে পাইয়ে মুনি, 

বাঁহাল করে অমনি, ঝুঁড়িটি আনিয়ে দেন মাঁথে | উভয়েতে 
একত্রে, চলেন অতি লত্তরে” পথ দেখে না চলেন মুনি 
দ্বিজ বনমালী কয়, আন্তে যেও মহাশয়, নিদ্রাগত আছেন 
রমণী | 

মুনি কর্তৃক রন্বঙ্গ ও রাজকন্যার ভোঁজন। 

পয়ীর। দানীর নহিত ধষি বাজার করিয়ে। উপনীত হন নিজ 
আশ্রমে আনিয়ে ॥ একাঁকিনী নারী গৃছে স্থির হওয়া ভাঁর। 
বাস্ত হয়ে দেখিলেন মুক্ত করি দ্বার ॥ দর্শনে কৃতার্থ কন্য। 

আছিল শব্যায় | এলোথেলে কুগুল অন্বর নাহি গ্রায়। পুরে . 
নিরক্ষণ না হুইল ভাল অঙ্গ । বিকশিত পদ্ম হেরে মাতিল 
মাতঙ্গ | মনেই হয় আশী আশ! পুর্ণ করে| এ্লুরুৰ পরশে 
নারী উঠিল শিহুরে॥বিনয় করিয়ে কয় ধরিয়ে চরণ। পুর্বেতে 
বলেছি কু নিশির যেমন ॥ অদ্যপি অন্থরে মম জাগিছে 
হতান| কিবল মাত্র লাগে ভাল ব্যজন বাতান।॥ এসেছি 
যখন দালী দাীত্ব করিবখ যখন যেমন আজ্ঞ। অবশ্য পা 
লিব। বিধাতা! কর্তৃক নিযোঞ্জিত এই দীপী | সেবিব যুগল 
পদ মনে অভিঙাষী ॥ লতীর কিবল গতি পতি তিন্ন নাই। 
জাতি কুল লঙ্জ! ভয় লব-পরতি ঠাই ॥ পরাধীন! নারীজাতি 
পরে প্রীণ দিয়ে। পরের মরণে মরে অনলে পুড়িয়ে। শুনিয়ে 



£৪ পীন্ঘগন্ধ! উপাখ্যান 

শরীর বাক্য তু মনেই! আনিয়ে সুন্সিপ্ধ দ্রব্য খাওয়ান 
ধনে | সেদিন বর্জন করে সন্ধ্যা গায়ত্রিরে | করিতে 
পাকানুষ্ঠান কহেন দাঁলীরে || মুক্তিময়ী সাক্ষীতেতে কিসের 
ভাবনা । অপর দেশ্বত। কেন করিবে, অর্চনা ॥ জপিবরে 
মুলমন্র পেন রমণী | হৃদপম্ে দেখে পণ্ম ধ্যান অন্তে মুনি । 
বুত্তে রান্ধিরে ভোগ আনিয়ে তবরায়। সম্মুখে দাগায়ে ইচ্ছা 
'হন্তে খাঁওধায় || পত্র দেখিয়ে ভক্তি সতী ভাবে মনে। 
রি ([বষম দাঁয় কি করি এক্ষনে || দাদী উপলক্ষ কন্যা কন 
[িই। প্রসাদ পাঁইব অদ্য মনে অভিলাবী | তে কথ। 
৪ ঝথ আনন্দিত মনে । পঞ্চগ্রামী হইয়ে উঠেন তহ- 
ন্মণে 1 কিদ্বল আহার মাত্র খড়কে মে দিন | নিকটে দাণ্ডান 
গিয়ে যেন জি দ্রীন1| বিনয় করিয়ে কন কাতর হইয়ে। 
ভোজনেতে রাজবাঁল।া বন্গুন আদিরে ॥| পুরুষ দেখিয়ে নারী 
হি না বরে। সেই হেতু নব দ্রব্য দেন একত্রে | নিকটে 
নিয়ে দালী লাধিয়ে খাওয়ায় । ভোজনান্তে তান্বলাছি 

দানে “যাগার | পুনরায় না করেন শয়ন। নিযুক্ত 
ইল দপী লেবিতে চরথ ॥ ভাঁনি হাসি খবি আনি বসেন 

ৰ টা | সময় পাইয়ে দানী ভোজনে€ তষায়।॥ সবে মাত্র 
কুড়ে খানি স্থান নাহি আর। ভোজন করিয়ে দাদী এলো 
পুনর্ধার || পুরস্পরে মে দিন নুতন তিন জন। সন্তুষ্ট হইয়ে 
করে মিষ্ট আলাপন ॥ হরিষে বিধাদ মুনি ভাবে মনে মনে। 
রমণী সহিত হেথা রছিব কেমনে || বলিতে আনন নাহি 
লুতে নাহি শম্যা। কেননে রহিবে মান উপজিল লজ্জা | 

স্ব বনমালী বলে ভাব কেন আর | রমণীর পরে হুঃখ 
বুচল তোমার | 

বাটা খরিদার্থে পৃতিকে অঙ্গুরী প্রদান । 
পয়ার। ভোজনাস্তে শ্রান্ত হয়ে খাঁষ তাবে মনে । দ্বারা 

নহ অর্যেত্ে রহিব কেমনে ॥ রমণী কুলের কাল সদা অব” 

রি; 

রি 
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স্বানী। বিশেষে রূপদী হলে অনেকে প্রয়াদী || একেতে। 
যক্ষের ধন রক্ষা পাওয়া ভার | দারিদ্রের কর্ম নয় হল্তি পাজি 
বার | হ্যগয়ার,ছলে হেথা এনে কতজন। ছলে বলে কি 
কৌশলে করিবে হরণ ॥ গৃহীর উচিত বাঁন গৃহীর নিকটে । 
অনাঁসে উদ্ধার হয় পড়িলে নঙ্গটে ॥ এই রূপ যুক্তি মুনি শ্হির 
করি মনে । বিনয় করিয়ে কয় শুন চন্দ্রাননে ॥ অরণা মধোতে 

বহু হিংশুবের ভয় | ভব সহ এখানেতে থাঁকা যুক্তি নর ॥ 
নগর মধ্যেতে গিয়া বাটী ভাড়া লয়ে! একান্ক মানস ভথ। 
থাকিব উন্তয়ে। অর্থব্যায়ে পাওয়া যায় ভাল অট্টালিকা | 
দাদ দাসী রাখ! যাবে পাঁচক পাচিকা'॥ কথার ছলেতে কন্যা 

বুবিল অমনি । ভাঁগাফলে পাই পতি অর্থ হীন সনি ॥ ছঈক্হ 
করিয়ে হাস্য পতিরে চাহিয়ে। হীরক অভুরী এক দেন খসা- 
ইয়ে ॥ কছেন হহার মুল্য লক্ষ মুদ্রা হয়। বিক্রয় করিয়ে ড্রবা 
কর গিয়ে ভ্রয়॥ মণিব অন্গুরী প্রাণ্ডে মুনির বিস্ময়। অন্য 
অভরণ মুল্য নাজাঁনি কি হয় ॥ তবে আর কি' ভাবনা রঃ 
গেল দূর | ধন পুক্র লক্ষণীলাভ হুইল প্রচুর ॥ ব্যস্ত হয়ে ব:%্ 
মুনি লন্তোষ অন্তরে | অঙ্জুরিটা দেন এক জহরির করে ॥ 
লিজ্ঞান। করেন মুল্য কৃত পাঁয়া হয়। লক্ষ মুদ্রাদাল তায, 

জহরিতে কয়। কলাঁকলী করিঝারে বাড়ে পাঁচ হাজার : 
দেই টাক লয়ে মুনি কারেন বাজার ॥ নাজানি অর্থের গু৭ 
প্রকীশ কেমন। সন্তাদরে ভাল দ্রব্য সাধে কতঙ্জন। সূরধূনী 
তীরে বাড়ী বিচিত্র নির্মাণ | তখনি হইল ক্র তখনি দ'জান। 
দান দাদী দেবারিক পাঠক ব্রাঙ্ষণ। স্বস্তানে নিযুক্ত হন 
আনি দ্বিজগণ।॥ হাপসিং পরতিবাসি আসিয়ে তথার়। পরস্পবে 
অনেকেতে উদ্দমাগ যোগায় নেই দিন শুতদিন হয়ে গেল 
স্থির। শুভ ধার সন্নিধানে হইয়ে মুনির | নিশিষোগে হচ্কে 
ঘাবে ব্রাক্ষণ ভোজন। প্রতিবাসীগণে দ্রব্য করে আহরণ 
লক্ষ মুড হুদিখাতে রহিল গচ্ছিত। অবশিষ্ট ধনে হয়' সর্ব 
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জ্রব্য স্থিত. ॥ রমণী আমিতে খষি করেন গমন। জান আয়ো- 
হণে যান আনন্দিত মন॥ খষি ঘুচে বারু হন নব অনুরাগে । 
দেৌবারিক ধায় কত পাল্কির আগে ॥ পরিল, ঢাকাই ধুতি 

জরি যুভা পায়। দড়ি মুড়াইতে মুনি নাহি চেন। যায়। 
শুখাঁনে রাঁজলন্দিনী দালী লমিভ্যারে | পতির বিলম্বে গৃছে 
স্থির হতে লীরে ॥ মনেই কত চিন্তা হন্তেছে উদয়। ঠকেতে 
ঠকায়ে ধন লইল নিশ্চয় ॥ এক দৃফে রাঁজপথ করে নিরক্ষণ । 
ভেনকালে খবষির হইল আগমন ॥ রূপ হেরে রূপমী না চেনেন 
'ভাহায়। ভয়েতে কাতর] হয়ে গৃহেতে পলায় ॥ কিবল সে 
দিন মান্র দেখ! একবার। বিশেষে নাহিক দাড়ি চেনা অতি 
ভার।॥ দর্পণে হেরিলে সুখ আপনি বিস্ময় । নারীর কি দির 
দোষ পেতে পারে ভয় । দেভাৰ বুঝিয়ে মুনি নিকটেতে 
আমি। ভয় নাই ভয় নাই কন হানি২।॥ অঙ্গুরী বেচিয়েযাহা 
পাইলাম ধন। তাহাতে হইল দ্রবা অর্ধ আইরণ॥ কিনিয়াছি 
অট্টরীলিকা সুরধুণী ধারে । শুত যাত্রা কর ধনী স্মরিয়ে ছুর্গারে। 
শ্রবণ মাত্রেতে কন্যা আনন্দিত মন। শুভ যাত্রা করিলেন 
গতির সদন ॥ উপস্ফিত হয়ে মুনি সন্ভে(ষ অন্তরে । কন দেখ 
দেখি মনে ধরে কি না ধরে ॥ 'দাঁলী লহ রূপলী করেন নির- 
ক্ষণ | সহস্তে সাজান গৃহ যেখানে যেমন ॥ যেরূপে শয়নাগার 

সাক্ান রমণী, হেরিক়ে মুনির মন টলিল অমনি ॥ প্রতিবালি 

কুলকল্যা করে নিমন্ত্রণ | চর্ধব্য চস্য লেহা পেয় করান ভোজন ॥ 

বচনে জন্তু করে করেন বিদায় | ধন্য২ ধন্য বলে সবে গৃহে 
বয় ॥ কেহ বলে না দেখেছি এমন নুম্দরী। কেহ বলে ইহার 
বালাই লয়ে মরি॥ এই রূক্ুপ প্রশহন। করিয়ে নারীগণ | 
আমোদ প্রমোদ করে করিল গমন ॥ ওখানেতে সুনিবর অতি 
লমাদরে। বিদায় করেন দ্বিজে দক্ষিণান্ত রে ॥ ভোজনান্দে 
লকলেরে" করেন বিদায় । ব্যস্ত মি মিহামিছি নিশি বয়ে 

যার | 'মশীরে কন প্রীয়ে করগে ভোজল'| আঙগকের দিন 
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হয় সর্ব্য গুলক্ষণ ॥ পতি বাক্য শুনি সতী ভোজন করিল। 
দ্বিজ বনমালী বলে বাঁলন! পৃরিল ॥ | 

বতী.পৃতির মিলন। 

_ন্ত্রিপদ্দী। ব্যস্ত হয়ে বিনদিনী, বীণায়ে বাদ্ধেন . বেণী, 
বিনদের বিনয় শুনিয়ে। বেশ ভুষা বেশ করে, বিচিত্র বসন 
পরে আতর গোলাপ তাতে দিয়ে॥ হীরক বলয় নাতে, 
হীরার বাঁউটি হাতে, মণিময় নব আভরণ। থরে থরে ভাল 
মতি, স্থানেই পরে নতী, জ্যোতি জিনি রবির কিরণ ॥ চক্র 
সঙ চন্দ্রহার, নিতশ্বেতে কি বাহার পর়োধরে উত্তম কীচুলী। 
তাস্বল চিত অধরে, গোলা মিশি উষ্ঠাথরে, ভালে নেত্রে 
শিন্দর কজ্ত্বলি॥ পায়ে হীরণকাঁটা মল, কণেতে শোতে 
কুণগুল, নালাগ্রে দোলে গজমতি। পদ্মগন্ধ দেই গায়; চল্দনে 
চর্চিত তীয়ঃ জিনিতে চলেন রতী পতি ॥ হৃছ্ই হাজি হালি 
লুধাংশু বদলী আলি, দর্জা করে বলেন শধ্যায়।. হেন কালে 
মুনিবরঃ হইয়ে অতি সত্তর, প্রবেশ করিতে গৃহে যায়॥ প্রথ- 
মেতে নেত্র শরে, পড়িয়ে মুনি শিহুরেঃ রমণী দেখিয়ে লজ্জা 
পান | বললে ঢাক্ষি বদন, তখনি করে শয়ম, দালীগন বুঝিয়ে 
পলান ॥ নারীর ছলনা] ভারি, জানেন কত;চাতুরী, প্রথম 

মেতে করেন ছলনা । আঃগ্রতে না কথা কর, নয়ন মুিয়ে রয়, 
যেন অতি ধর্ম পরায়ণা ॥ পতিতো পণ্ডিত ভারি, নিজে তিনি 
ব্েক্ষচারি* জনমে না হয় নার লঙ্গ। জানেন কিবল যোগ, 
না জানে কভু সংযোগ; দেখে তার হইল আতঙ্গ | দাহনে 
করিয়ে তর পয়োধরে দেন ঝর, রমণী অমনি শিহরিল। ছি 
ছি ছি ছি ছি'বলে? মিছামিছি ক্রোধ ছলে, বলেন যোগিনী 
কোঁথ! গেল॥ কোঁথশয় রুদ্রাক্ষ মালা? কে.নিলে বিভূতি 

ডালা, কারে দিলে শব্যা কুশানন। তৰ ধন্ম যোগাচারঃ কেন 
কর অভ্যাঁচা” বগাম্বর ছাড় কি কারণ ॥ শুনিয়ে নারীর 

দ্ট 
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বাণী, হেসে ঢলে পড়ে মুনি) কন শুন২ যোগেশ্বরী | যাঁর 
তরে করি যোগ, সেই করে অনুযোগ, বল কিনে যোঁগ লিদ্ধ 
করি ॥ করিয়ে, সমাধি যোগ, পেলাম মাহেন্দ্রযোগ, নিশি 
যোগ বায় ফুরাইয়ে। বিনে তব মনযোগ, কেমনে হরে 
যোগ, দেহ শীঘ্র যোগ শিখাইয়ে॥ এইরূপ কথান্তরে, 

উন্মন্ত পরস্পরে, ক্রমেতে যুদ্ধের হয় লজ্জা । বসনে বদন 
ঢেকে, থেকেই একে একে, দুরে পলাইল.ভয় লজ্জা | মরি 
কিবা সদ্য, রণসাঁজ সাজে পদ্ম, বনমালী রচে হদ্দ হয়| 
ব্যাস মুখে যুধিতির। শ্রবণে হেলে অস্থিরঃ ধন্য ধন্য বলেন 
কন্যায়।! 

সতী পতির সংগ্রাম | 

তটিক ছন্ট। খধি তনয় বিনয় করে ধরে । রমণী অমনি 
ভয়েতে শিহরে ॥ পতি সম্ভোগ কি ভোগ জানেনা সে। 
কেমনে মাতিবে রতি রঙ্গ রলে! মুখপদন্ম তাহন্দ প্রকল্প ছিল। 
পতি সঙ্গ আতঙ্গ তাপে নুখাল। পন্িনী কাতর! ভ্রমরার 

| ভয়ে। মধু আশে পর্শে কমল হৃদয়ে। কর পদ্ম দিয়ে 
'পদ্ম কলিকাঁতে। সাতিল ভ্রমর পদ্মের গ্রাণেতে। রমণী অমি 

চিরে উঠিয়ে 8 বলে ছাড় ছাঁড় নাথ মরি ভয়ে ॥ রক্ষ রক্ষ 
পতি আমি দ্বীনী তব। জাঁলিনা কেমনে রতি দান দিবু। 
তুমি এই রসে বদ পণ্ডিত হও | বিকসিত হলে বমিবে মহা- 
শয়॥ আমি পদ্ম তুমি অলিপ্জানি ভাঁল। লময়ে ফলালে 
ফলিবে সুফল ॥ এখন কলিকা দেখনা নয়নে । মকুলে বনিলে 
রদ পাবে কেনে। কারে পতিরে কহিছে তখনি ! ঘেমন 

বুঝিবে করিষে আপনি ॥' ভ্রমর! অমনি কমলে পশিল | ঘন 

ঘন শ্বামে ৰপ্নন উতিল॥ রুণু ঝুমু বাঁজিছে ঘুক্গুর পাঁয়। 
কি বাহার চন্দ্রহার ছুলিতেছে তায়! সতী পতি দোকৈ নমরে 
শ্নাভিল । এলো থেলো হলো বর্সন কুম্থল ।' লঙ্জ! প্রাণে লঙ্জা 
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অতি দুরে পলাঁয় | নিতম্ব বন খসে নিতন্ব ঘায়।] সহলে 
মহলে প্রবেশে যখনি । আহা উহু করে কত কান্দে ধনি ॥ পর 
স্পরে দোহে স্ুখলাত আশে। রগড়ারগড়ি কুরে কাঁমরসে। 
করুণা কর না কর ভর মনে? রস ইক্ষু কি দেয় বিনা পীড়নে॥ 
রমণী অমনি ভয় ত্যজে দুরে বিপরীত রীত তুরিত উপরে। 
উদ্তয়ে নেদিনে অতি. লভ্য রৃতি। বিলম্ব হইলে প্রদানে 
আহুতি ॥ লতী পতি দৌোছে ভাপিল আনন্দে ॥ দ্বিজ বনমালী 
রচে তোটকের ছন্দে॥ যুধিষ্ঠির কন ব্যান মুনিবরে। রাজ! 
রাণী থাকে কেমনেতে ঘরে | বিশেষ করিয়ে কহ কি হইল। 
কন্যা অন্বেষণে দুত কে চলিল। পরানর ন্ুত কছে সত্য ভাস।। 
ধর্মপুত্র যাহা! করেন জিজ্ঞানা॥ 

কন্যা অদর্শনে রাণীর নিকট দানীর পারচয় |, 

পয়ার। শাধায় কন্যায় ন৷ হেরিয়। শ্ুলোচন1 | মনে মনে 

উপন্জিল অপার ভাবন1॥ ইত£স্তত রাজপুরী করি অন্বেষণ । 
রাণীর নিকটে যাঁয় বিষণ বদন॥ কান্দিতে কান্দিতে কয় শুন 
ঠাকুরাঁণী। হবে হেন দর্ববনাশ, অগ্রেতে না জানি। তোমার 
নিকট হইতে হইয়ে বিদবায়। গত রজনীতে কন্যা কিছু নাহ 
খাঁর না করে কাঁহার সনে বাঁক্য আলাপন। নিকটে যাইতে 
দালী সকলে বারণ ॥ কারণ বুঝিয়ে আমি সেবিবার ছলে। 
বিনয়ে বুঝাই কত বনে পদতলে ॥ ছলন! করিয়ে মোরে কহেন 

সুনরী | ,শিরে! রোগে যায় প্রাণ মরি মরি মরি | উষধি 
প্রদানে কত করি প্রতিকার চন্দন লেপন করি মস্তকে 
কন্যার | কতই চিকিৎনা করি কতই প্রকারে । সে যে রোগ 
রোগ নয় এষয্জে কি সারে || কেবল তক্ষণ করে জল আর 
পান। নিশি অবনণনেতে কপট মিদ্র। যান ॥ নিশ্চয় তাহারে 
আগি নিউ্রতা জানিয়া। শয়ন করিয়াছিলাম পদগলে গিয়।। 
প্রভাতে উঠিয়ে পুনঃ দেখিতে না পাই। পরল্পরে সকলেরে 
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জিজ্ঞানদিতে যাই ॥ কোন স্থানে কার কাছে না! পেয়ে সন্ধান। 
আনিয়াছি রাঁজমাতা তব লম্নিধান | তাল অন্দ বিবেচন। 

কর রাঁজেশ্বরী। দালী জাতি মুটমতি অপ্প বুদ্ধি ধরি || 
সুলোচন। বাক্য শুনিরাণী সুলোচনা। ভয়েতে কম্পিত অর্ধ 
শোকেতে মগনা || মন্তকে পঞ্ডিল বজাঘাত আকস্মাহ। 

কপালে কঙ্কন হানি করে রক্তপাত || ধরায় পড়িয়ে কান্দে 

ধরাঁপতি জায়া | ধরাধরি করে তোলে .দাঁনী বিশ্বমাঁয়। || 

মনের দ্ুঃখেতে দানী কামন্দিতে কান্দিতে | তখনি চলিল 
ভুপে মমাচার দিতে |'দ্বিজ বনমালী বলে তাবনা কি তার! 
নিদান লময় কালে হুর্গা নাম নার । 

ভূপতির নিকট দানীর গমন এবং পরিচয়। 

পয়ার। বিশ্বমীয়] মায়ায় মোছিত মহীপতি | ভাল বান! 

মহিকীর প্রিয়তমা! অতি॥ বিচেতন। প্রায় হেরি রাজার 

বণিতে | সেই গিয়ে কর.বার্তা নৃূপতি নহিতে॥ নজল নয়ন! 
দশলী ছেরিয়ে রাঁজন। মনেং হয় চিন্তা বিপদ লক্ষণ || 
জিজ্ঞানা করেন রাজ! হইয়ে চঞ্চল। কেন কেন বিশ্বমায়! 
“এলি হেথা! বল || কিজন্যে চঞ্চল চিত্র নেত্র ছল ছল। ভাল 

মন্দ নমাচার শীঘ্র বল বল।| বিনয় করিয়ে দাদী কহেন 

বচন। অন্থঃম্পূরে একবার করুন গমন || বিশেষ শুনিয়ে 

তথ! পাইবে দেখিতে । গোপনীয় বার্তা হেথা না পারি 

কহিতে ॥ নৃপতি ছু্খিত অত্তি দানী নিরীক্ষণে |, আর কি 
থাঁকেন রাঁজা রাঁজ লিং হাঁননে ॥ ব্যস্ত হয়ে ধরাঁপতি নাস্বি 

ধরাতলে। অবিলঙ্বে উপনীত রাণীর মহলে | দুরে হইতে 

শুনিলেন ক্রন্দনের ধনি। নিকটে দেখেন গ্রড়ে ধরাপরে 

ধনি | কি হলে। কি হলো বলে করেন জিঞ্ভানা। ভঙ্র'প্রাপ্তে 

দান দবালী নাহি কয় ভান! | বিশ্বমায়া প্রতি 'ভূগী' করেন 

আদেশ । অনদ্যপান্ত নেই দাঁনী কহে লবিশেষ | শুনি 
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কন্যার গর্ভ গর্ব খর্ব হয়|. মনছুঃখে মহীপতি শৃত্যু প্রায় 
রয় ॥ সন্যুখে কন্যার দাদী ক্ুলোচনা ছিল। .আরক্ত নয়নে 
তারে ভূপ জিজ্ঞানিল। ফহ২ সুলোচনা কহ সুনংবাদ। 
মনে মনে মম বনে আছিলধকি বাদ। সময়ে ফলালি ফল ভাল 
কল করে। লমুচিত প্রতিফল নে এলে সত্বরে॥ গোপনে 

গোপনে ভাল ঘর মজাইলি | কহ লত্য কারে কন্য। মিলা ইয়ে 
দিলি॥ অবলা বলান তুই অফল1 ফলাঁন। অবলা কুলের 
বাল! অনাসে ভূলান|| ভাল বদিচাল শীঘ্র এনেদে কন্যব। 
নতুবা বধিব বেন্টী কে রাখে তোমারে || তুই অনর্থের মূল 
কুল বিনানিনী। কেন লে! হারামজাদী হারাম খাঁইলি | 
বিদায় করিব চুণ কালি মুখে দিয়ে। গঙ্গা পার করে দিব 
মাথ! মুড়াইয়ে।। শ্রবণে কন্যার কথা জ্বলে যত প্রাণ । নহত্তে 
লইয়ে খড়গ কাটিবারে যান || বিষ চগ্ডাল ক্রোধ, অন্তরে 
পশিল | স্ত্রী হত্য। পাতক তয় দুরে পলাইল | পাত্র মিত্র 
গণ আনি অলী লয় কেড়ে। দ্বারপালে কটু কন দানীগণ 
ছেড়ে ॥ দ্বিজ বনমাঁলী কয় মিছা কর রোব । তাল মন্দ ফলা 
ফল অদৃষ্টের দোষ ॥ 

দ্বারপালের প্রতি ভূপতির ভত্নন। 

মাঁলঝাপ। মহীপাল, যেন কাল, দ্বারপ্ণলে ঝোকে। 
বসে বেটা, মনণকাট” মারি ঝেট। তোকে ॥ তোর ভার, রাখ। 

দ্বার, লাধ্যকার এসে । কোন চোঁরে, চুরি করে, দিবে 
নিশে ॥ জমান্দার জোরোর়ার, হেতিয়ার করে। যেন ঢোল, 

করে রোল, গণ্ডগোল করে ॥ এই ছার, কর্ম আর+ করে কার 
বাপে। নাহছি,ভ্রীণ, অপমান: ভয়ে প্রাণ কাপে || জরু নিয়ে 
চলে জেয়ে, থাকি গিয়ে দেশে । ,একি কাল, মহীপাল, চোর 
রলে শেষে ।| মিছে নাজাঃ দেয় রাজাঃ পরে মজ। করে। 

বলে জোরে ডেকে সোরে। এনে দেরে ধরে || একি দায় হায়, 



৪৮ পদ্মণন্ধা উপাখ্যান । 

হায় জান যাঁয় ভরে। যেতে পেলে? কোন ছলে যাই চলে 
ধরে ॥ ঘ্বারি-কয় মহাঁশয়ঃ কিব। কয় বল। কোন বেটা? এলো 
চোরা, কিবা লোটা ছল | হামি দিনঃ লিংহ্দ্ীন, রাতদিন 
রই । কুছ নাই, দেখা পাই, ভাবি চার কই।য়াজা বলেঃকোন 
ছলে, কে আনিলে কারে । ' কোন বেটা ভারি ঠেটা, রাখে 
কেট তারে ॥ মম কন্যা) রূপে ধন্যা, নয় লীমান্যা মেয়ে। 
কি প্রকারে তারে হরে, কোন চোরে যেয়ে | স্থভুরে বিনয় 
করে, জমাদ্দার কয় | এত কাঁষ, মহারাজ, ছোট। কায নয়। 
চোর ধরে, আনিবারেঃ যাই করে রোস | ক্ষম। কর, ছগ্ডধর, 
নাছ মোর দোষ | ক্রোবে অতি, ক্ষিতি পতি, শীত্রগতি 
ধায় | দেখে রাণী একাকিনী, উদ্মাদিন প্রায়।। কোপ ভরে, 
দাঁলী ধরে, মারিবারে চলে। সাবিনয়ে, রাণী গিয়ে বুঝাইয়ে 
বলে ।।”এর। দশনী, নয় দোষী, অভিলাষী মনে। বনমালী, 
বলে কালী, কি হবে মরণে ॥ 

ভূপতি নিকটে রাজ্জীর পরিচয়! 

আক্ষেপ উক্তি পয়ার | 

ক ক্রোধ ভরে রায়২ | লয়ে অল দান দাঁনী কাটিবাঁরে 
যায়।| হয়ে ভয়েতে কম্পিত২। বলে তারা রাখ তার৷ 

কর না বঞ্চিত ॥ রাণী দেখিয়ে তখন২। চরণে পড়িয়ে আলি 
করে নিবারণ || বলে শুন মহারাজ২। ভাল মতে জানি 

নহে দানীর এ কাষ || কেন স্ত্রী হত্যা করিবেই। , ইহকালে 
অপষশ পরেতে মজিবে | এত মম কল্ম ফলেই । হারালাম 
প্রিয় কন্যা! গালি দিই বলে॥ দেখে গর্ডের লক্ষণ২ | নারিতো! 
বুঝিতে নারি তাহার কারণ | ' আমি না বলে তোমায় । 
প্রথমে দেখাই বৈদ্য রোগ. অভিপ্রায় || .জানি কন্যা গুণ- 
বতীং | কেমনে লত্ভব হয় হবে গর্ভবতী তারে জানিতাম 
মনেই সতীকন্যা অত্তী লন্ষমী রদ জগজনে। পরে সকলেতে 
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কয়ং। দেব উপদেব কেহ করেছে আশ্রয় ॥ আম ভৌতিক 
ভাবিয়েই। বিধিমতে করি চে! রোজ ডাকাইয়ে॥ তাতে 
কিছুই না হয়২। স্বস্ত্যানে ত্রান্মণে অর্থ ফাকি দিয়ে লয়॥ 
মনহঃখে মরি ভ্বলেই। না স্বেনে দিলাম গালি মর বলে ॥বুবি 
তাহারি কারণ২। বিবাগিনী হয়ে কোথা করিল গমন। সে 
যে অঞ্চলের নিধি । দিয়ে কেন হরে লয় নিদারুণ বিধি | মরি 
ধিক্ এ জীবনে২। আটকুড়ি হয়ে গৃহে থাকিব কেমনে ॥ মম 
এই নিবেদন২। ত্বরাঁয় আপিন শিয়ে কর অন্বেষণ ॥ মম হেন 
মনে লয়ই। অভিমানে কোন স্থানে গিয়েছে নিশ্চয় ॥ আম 
অন্দাঁর ঘরেই। অনমন রব যোপেদেখিমা কি করে 
এতো তাঁহারি ঘটনা২ | নতুবা গর্ডডণী কেন নবীনা ললন]॥ 
পদ্দসন্ধা মোর দতী২। কি হেতু ঘটিবে তার এমন ভূর্শাতি । 
যোগে ত্জিবৰ জবন২ | দেখিব মায়ের মায়া আছয়ে,কেমন। 

নহে অন্যের এ দোষ২। মিছামিছি কর প্রভু দাপী প্রতি 
রোব ॥. শুনি রাণীর বচল২। দ্রানী গ্রাতি করে রাজ ক্রোধ 
নম্বরণ॥ দ্বিজ বনমালী কয়২। মে যেকন্য। দেখী কন্য! তাঁর 
কিবা ভয়॥ 

কন্যা অন্বেষণে ভূপতির গমন | 

পয়ার | মন্ত্রীবর্থ লয়ে রাজা করেন মন্ত্রণ।। কি রূপে 

ঘটিল হেন ছুর্ঘট ঘটনা | পাত্র মিত্র দতাশত শত২ লোক। 
নুন্দম বুদ্ধি সভাকার সুন্মম বিবেচক॥ পরস্পরে কয় 

সবে বিতর্ক করিয়া। ক্রমেই সকলেতে উঠিল কহিয়।॥ লইন। 
আঅনিতে হেথ! যমদূত ত্রাশে। দেব উপদেব ভিন্ন অন্য 
কেব! আসে ॥ দেবতা গন্ধব্ব'যক্ষ নাগ নর হয়| করিলে বি- 
হিভ চেষ্টা জানির,নিশ্চয় ॥ এক্ষণে উচিত হয় লইতে সন্বান।, 
জন্ব দীপ মধ্যে কন্যা আছে কোন স্থান। লত্বর রাজার চর 

চিএ 
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যাগ অন্বেষণে । অন্যপি জীবিতা আছে হেন. লয় মূনে। 
রাজ্জীরে অর্পিয় রাজা তখনি রাঁক্সন। কনা। অন্বেষণে যান 
সঙ্গে *সৈন্যগণ ॥ অঙ্গ বঙ্গ লৌরাঞ্ঁ দ্রাবিড় আদি করে। 
খুজিতে রাজার চর ভ্রমে সর্বভরে || হয় হস্তি রথী রথ সেবা 
চত্বরক্গ | লইয়ে চলেন রাজ? চড়িয়ে তুরক্দ॥ পক্ষ সম উড়ে 
যেন পক্ষরাঁজ হয়। যুতে২ চলে হত্তি কে করে নির্ণয়॥ কোন 
মতে কোন স্থানে না পায় সন্গান। জীবনে নাহিক বেঁচে হয় 
অনুমান ॥ পরে শুন ঘুধিহ্ির আশ্চর্য্য কথন। মহীপপতি মহী- 
তলে করয়ে ভ্রমণ ॥ বহু দিনান্তরে রাজা না পায়ে কন্যারে। 
লদেশে করেন যাত্রা সৈন্য সমিভ্যরে ॥ তপন তাপে তাপিত 
মব দৈন্যগণ। জিবন বিনে হয় অস্থির জীবন ॥ পথি মধ্যে 
হেরিল উত্তম সরোবর | উদ্যান মহছিত স্থান অতি মণ্ধেহর ॥ 

[পিপামিভ হয়ে লবে দভ্রতগতি গিয়ে । জলপান করে আপি 
তাছে' গুবেশিয়ে ॥ হেনকাঁলে দ্বারপাল দেখিয়ে নয়নে। 
নিষেধ করিল কত যাইতে উদ্যানে । নৃূপতি আদেশ প্রাপ্তে 

বত টমন্যগণ। দবলে নাস্িল জলে খাইতে জীবন | গন্ধর্কর 
উদ্যান লেটা আঁগে জানে নাই। শ্রতমাত্র ছুষ্ট উপনীত 
লে€ ঠাই ॥ অবলে আনিয়া তখা করে,আক্রমণ। নৃপতির 
কবে করে সে করে বন্ধন ॥ আজ্ঞা অনুনারে তার আমি বত 
সৈন্য । রাঁজ নৈন্য বধে করে উচ্ছৃম্ন প্রচ্ছন্ন ॥ পরাক্রম হেরে 
বারা অন্শিষ্ট ছিল। হত হস্তি অর্থ ছেড়ে ভয়ে পলাইল ॥ 

নৃপতিরে.কারাবদ্ধ করিয়ে ভুজ্জন। নবলে হরণ কৈল ঘত্ত 
রাজাধন ॥ অবশিষ্ট দল দল পলায় সত্বরে | রাণী গিয়ে 
রহছিলেন জনকের ঘরে ॥ পশ্চাতে একত্র নবে হইবে মিলন। 
দ্বিজ বন্নালী বলে শুন সর্বজন ॥ 

ু পদ্দগন্ধার সাধ ভোজন এবং পু প্রমব হইওন | 

. -পয়ার | ওখানেতে মুনি হ্ুনিপক্কী একছরে | আনন্দ 



গমগন্ধ! উপাখ্যান | ৫১ 

সাগরে তাঁসে আনল্দনগরে ॥ একে নরবিনা যুবতী নব গর্ত 
বতী। খাইতে উত্তম দ্রব্য বাগ করে দতী॥ নিথুতি 
জেলাপি খাজা মেঠাই নন্দেশ। কটু.তিক্ত কসায়ন দ্রব্যাঁছি 
অশেষ ॥ আজ্ঞ! অনুমারে স্বুলি যোগান লকল। বীচ পাকা 

ফল মুল যতই অন্বল ॥ নব রলে নিত্য খেল। নাহিক বিশ্রাম। 
অহর্নিশি রালক্রীড়া মদন নংগ্রাম॥ আঁছয়ে পদ্ধতি ন 
গর্তিণী যেমন। ভাঁজ! কাঁচ! পাক লাধ দেয় কন্যাঁগণ | রম- 
ণীর পয়ে মুনি হন ভাগ্যবান। যথেষ্ট করেন ব্যয় বাঁড়াইতে 
মীন ॥ ধন্য২ বলে যত প্রতিবানীগণ। নিত্য করে নিভ্যক্কত্য 
বিধান যেমন ॥ ক্রমেতে গ্রমব কাঁল হইল নারীর । কেমনে 
ছু ঠাই হয় তাবন মুনির ॥ প্রতিবালি কুল কন্যা ধাত্রী কত 
জন। ডাঁকিবা মাত্রেতে সবে উপনীত হন আনিয়ে কই 
বেদনা পঞ্ট দেখা দিল । শীহূর্ণা শরণে মুনি অমনি বলিল ॥ 
রা শুতক্ষণে পদ্মগন্ধা নারী।| প্রসব হুইল পুত্র ধন্য 
লহারি ॥ ভাগ্যফলে ভার্গবের হইল নন্দন। কিবা অপরূপ 
রঃ ভুবনমোঁহন। দ্িন২.বাঁড়ে শিশু যেন শুক্র শশী। জ্ঞান 
হয পুর্ণচন্দ্র কপালেতে বনি ॥ আটকৌড়া যঠিপুজা নিয়মানু- 
সারে। সাধ পুরাইরে মুনি ঘট! করে সারে । জননীর পূর্ব 
হুঃখ ইৈল নিবারণ। রাখিল পুভের নাম তাই নিবারণ | 
সতী পতি উভয়ের উপ্জিল সুখ। সর্ব সুখ দুরে গেল হেরে 
চাদমুখ॥ ক্রমেতে নিকট হুয় অন্নারস্ত কাল.] জননীর বাঃ! 
খুব ঘট! হয় ভাল.॥ পতিঢুর কের সতী কর আয়োজন। 
স্থানে স্থানে পাঠাইয়ে দেও নিমন্ত্রণ । জনক জননী দোহে 
মম অদর্শনে | রন কিনা রন বাচে অন্ধ হয় মনে || আমি 
মাত্র এক কন্যা অন্নদার বরে। মা বলিতে নাছি অনা. আমার 
মাতারে। কতই ম্ুহেন কষ্ট জননী আমার | ধিশেব ন। জেনে 

পুর্ব্বে করে তিরক্ষার। এ যে বিধাতার খেল জানিৰ কেমনে। 
জানিলে কি দিই কষ মা বাপ জীবনে ॥ যা হবার' হয়েছে 
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পত্র লিখন এখনি । শ্রত মাত্র জিনের জনক জননী. 
রমণী আদেশ প্রান্তে ভার্গব চুধির। তখনি পঞ্জিকা! দেখে 
করে দিন স্থির | শ্বশুরে লেখন পত্র বিশেষ কথন। যেরূপ 

ব্রদ্দার খেলা গর্তের লক্ষণ || যেরূপে অদয়া দয়াময়ী ভগ- 
বতী। যেরূপে মিলান নন্দী আনি শশস্রগতি || প্রেরণ 
করেন পত্র ভাট ভাকাঁইয়ে। আদেশ করেন দোহে শীঘ্র আন 
গিয়ে ॥ পত্রপাঠ যায় ভাট চড়ে অশ্বপরে | বারাঁণনে উপ- 
স্থিত অপ্প দিনাস্তরে | তথায় বিশেষ বাত্রা করিল শ্রবণ। 
ভুপতির কারাবদ্ধ রাঁজ্ী পলায়ন ॥ তথা হইতে ফিরে তাট 
আনিয়ে স্তর । বিশেষ কহিল সব ভার্গৰ গোচব ॥ ভাঁট 
মুখে মুনিবর শুনেন ষেমন। রমণী গন্তুষ্টা হেতু ভাগ্াইয়ে 
কুন | আহ্লঃদিভা রাজবাল। জুধাতশুবদনী। বানন] দেখেন 
কৰে জনক জনণ? 1 একীন্ত অন্থরে ডাকে দেবী অন্নদায়। 
দ্বিজ'বনমালী বলে রাখ অন্নদায় | 

নিযারণের অন্নপ্রাশনে অন্নদীর গমন। 

পয়ার। বর কন্যা করেস্ত্রতি অন্রে জানিয়া। ছদ্দবেশে 

'অধপুর্ণা চলেন মাপ্িয়'। কুখেরে করেন 'আজ্ঞ। আন আভরণ | 
আনন্দ নগরে আদ্য করিব গমন ॥ যক্ষরাজ বলে মাতা কোন 

অভিলাসে | তথায় গমন হবে কাহার নিখাসে ॥ নরলোকে 

এদন সাধনা আছে কার। হেরিয়ে অভয় পদ পাইবে নিস্তার। 
জগমাত1 কন বাছ। বলিরে &তামারে। পদ্মশন্ধা, মম কন্য। 

বিখ্যাত লংলারে ॥ মম বরে জন্ম তার শুনহ নিশ্যয়। লন্বনী 
স্বরনমতী নম. মম প্রিয় হয় । তনহার পুভের অন্ন দিবে 
স্ট। করে 1 আমি না যাইলে কশ্মা সম্পন্ন কে করে॥ ছন্মবেশে 
ষাৰ তথা কেহ না চিনিবে। আপনার মাতা বগে কন্যা নত্তা- 

বিবে.॥ অখ্াক হুইল যক্ষ মায়ের কথায়। মানখিনী বলে নাহি 
জানিল পদ্দায়। বাছিরে বাছিয়ে আনি দিব্য আতরণ। দেবীর 
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হন্ডতেতে সব করিল অর্পণ ॥ একনাট আভরণ বালকের তরে । 
ততোধিক দেয় নাট পরাতে কন্যারে॥ জয়! বিজয়া পম। 
দানী আদি করি। আগে পাছেষায় লৰে ছঘবেশ ধরি। 
লক্ষী স্বরনতী দৌঁছে ছিলেদ তথায়। যাইবারে নমির্ভারে 
কহিলেন মায় ॥ দেবী কন তবে বাছ। মানবিনী হয়| এরূপে 
যাঁওন যজ্ঞ মর্তযলোকে নয় ॥ ছদ্মবেশে গেলে লোকে কেহ 
ন' চিনিবে | মম ধর্ম কন্যা দৌোছে পরিচয় দিবে ॥ এইরূপ 
পরস্পরে মন্্ণা করিয়ে | যান আরোহণে আন তিন মায়ে 
বিয়ে ॥ মুহুর্তেকে উপন*ত মুনি অন্মিধান। কন্যা সহ মহামায়। 
অন্তঃপুরে জান।। জননীর আগমন জানি গুণবতী | আঁনি- 
বারে অগ্রনার পদ্মগন্ধা লভী|॥ আন্ত ব্যস্তে দেখে গিয়ে 
শিবিকা ভিতরে । তিন পূর্ণ শশীর উদয় একতরে ॥ প্রণাম 
পূর্বক কন্যা কান্দিতে২ই। পিতার কুশল বার্ত। জিজ্ঞানে 
ত্বরিতে ॥ জগৎ জননী কন্যা লয়ে নিজ কোলে । চুম্বন করেন 
তার বদন কমলে || লক্ষমী স্বরমতী দেখে অবাক হইয়ে | 
উ“্চয়ে করেন হাস্য আন্য আচ্ছাদিয়ে 1 যতন করিয়। পছ্। 
পয়ে তিন জনে। করে ধরি বলাইল রত্ব নিংহাননে ॥ সহত্তে 
করিয়ে দেয় পদ প্রর্মীলন। জননীরে কন পদ্মা এরা মা' 
কে হন || অন্নদা কহেন মম ধন্ম ৬ | দেখিবারে আই- 
লেঘ, তোমার তনয় || শ্রবণ মাত্রেতে কন্যা অতি সমাদরে। 

দিদি বলে পদধুলি মন্তকেছে ধরে ॥ এত ছদ্মবেশী নবে তবু 
রূপে আলো । মণিময় আভরণ শ্ীঅঙ্গেত্তে ভাল ॥ বৈদিক 
কার্ষেতে মুনি ছিলেন তখন। শাশুড়ির আগমন করিল শাবণ॥ 
নতৃর হইবে কল্মা নমাপণ'করে। প্রিধআ করিতে যান অতি 
নকাতরে॥ অপরূপ রূপ হেরে হইয়ে খিস্মস। অষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করি নবিনয়ে কয়ামনে কিছিল ক্জননী নরাধম জনে | তপস্ত। 
সফদ মম হইল এতক্ষণে ॥ বিধি বিষণ যে চরণ ধ্যানে নাহি 
পান | অধম নিবাসে উাঁর হয় অধিষ্ঠীন || ধন্য২ ধন্য আসি 
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ধন্য মম জায়া। যীহাঁর ভাগ্যের ফলে দেখি মহামায়া || 
এইরূপে বহু স্তুতি করে মহামুনি। লজ্জিত জগন্াতা 
সেই বাক্য শুনি ॥ ব্রদ্ধাণ্ড মায়ার ভুলে অনায়াসে ফাঁর। 
অপাধ্য সংসারে কিবা আছয়ে তাহার | মুনির কঠোর 
তপ ছিল পূর্বকার। সেই হেতু দরশন দেন একবার।॥ 
পুনর্বীর মহামায়! মায় প্রকাশিয়ে। অন্বরে ঢাঁকেন আন্ত 
ঘোম্ট। টানিয়ে | তখনি মুনির মনে হইল উদয় ॥ আপন 
শাশুড়ি বলে জানিল নিশ্চয় | আনন্দময়ী আগমনে আনন্দ 
বাড়িল। দর্শলার৫ধে প্রতিবাশী কন্যারা আইল।| সেরূপ 
নয়নে হেরে হেন লাধ্য কার । কিরণে অনায়াসে নবে দেখে 
অন্ধকার | হেনকাঁলে পদ্মগন্ধা আনিয়ে বাঁলকে। জননী 
দিদিরে দেন দেখে লর্বলোৌকে ॥ মনে মনে মহামার! 
ঘুঝি অভিপ্রায় । আভরণ আনিবারে কহেন জয়ায় ॥ প্রজ্ত্বল 
উজ্জ্বল রৰি শশীর.কিরণ | অবাক হইল লোঁকে করে নির- 
গণ || নিলকান্ত অয়ক্ষান্ত চন্্রকান্ মুনি। দিয়েছেন যক্ষরাজ 
মাড় আজ্ঞা শুনি ॥ লক্ষ্মী নরন্মভী দেহে বাচিয়ে লইয়ে। 
মায়ে পোয়ে নহন্তেতে দেন পরাইয়ে || পরাইতে উভভয়েরে 
'বিচিত্র বমন। জ্বলন্ত অনল গৃহে জ্বলিল. ষেমন ॥ হেনকাঁলে 
মুনি পুরোহিহ সনির্ভারে। খাওয়াতে এলেন অন্ন মন্ত্রপুতঃ 
করে ॥| ভ্বলন্ত 'অনল দেখে ভফাঁত হইভে। মন্দেহ হইল অনি 
লেগেছে গৃহেতে ॥ নিকটে আনিয়ে দেখে কিছুই তা নয়। 
রূপের কিরণ আ'ভরণ মশির || নরে ফে চিনিতে পারে দেব 
দভ দ্রব্য। সকলে প্রশংসা করে কয় দ্রব্য দিব্য | বিনয় 
করিয়ে মুনি কহেন তখন | আপনি 'জননী অন্ন করান তোঁজন। 
পদ্মগন্ধ। বলে মম না থাকিতে ভ্রাতা । আমার পুজ্রেরে অন্ন 
খ।ওয়াবেন ম।ত। || উভয় মানন পুর্ণ করিবার তরে। অন্নদ। 

খাওয়ান অন্ন ধন্য ধন্য নরে॥ লক্ষী সরন্বতী মাতা মিলি 
তিনজন। মুনির পুজ্রেরে অন্ন করান ভোজন ॥ যোত্বকার্থে 
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তিন দেবী দেন ভিন মণি | অবাক হইয়ে চক্ষে দেখিলেন 
মুনি॥ অপরে যৌতুক দিতে আনে নিকি টাকা। পরস্পরে 
দেখে শুনে হয়ে যায় ভেকা || দ্বিজ ধনমালী বলে অন্নদার 
খেল! । ভবলিন্ধু তরিবারে সৈই পদ তেলা || 

দেবতার্দিগের ছদ্ম বেশে গমন। 

দীর্ধ-ত্রিপদী। অন্নদার আগমনে, বিশ্বনাথ ক্রোধ মনে, 
নারদেরে ভাকাইয়েকন। সুরানুর নাগ নরে, বল গিয়ে ত্বর! 
করে, মুনির আশ্রমে নিমন্ত্রণ । প্রথমেতে ব্রদ্ধলোকে, পশ্চাতে 

যাবে গোলকেঃ সবিনয়ে কহিবে সত্্রে। লঙ্গে লন্মমী সর- 
্বতঁ, গিয়াছেন ভগবতী, আনন্দার্ধে আনন্দ নগরে || তথা 
অদ্য মহোঁৎুলব+ যাইতে হইবে লব, ভার্গব মুনির নিকেতনে। 
লকলেরে জানাইবে, ছন্ম বেশেতে যাইবে দেবতা তেত্রিশ 
কোটিগণে ॥ বীণা যন্ত্রে দিবে তাঁন, মুখে হরিগুণ গান, 
মহামুনি করেন গমন | তপোধন তপবলে, স্বর্ণ মর্ত। রলাতলে, 
মুহুর্ভেকে করেন ভ্রমণ।। প্রজাপতি হনপরে, বিশ্বপতি খগ- 
বার, রব বাহনে পশুপন্তি| মধুরেতে যড়ানন, মুনিকেতে 
গজাননঃ এরাঁবতে যান সটট্পতি ॥ কৃতান্ত মহ্ষি পরে, 
পথোত্রজে যোগীবরে? মকর বাহনে সুরধূনী। যাহার যাহা" 
বাহন, যান করে আরোহণ, সঙ্গে কত যোগী খে মুনি | 
নাগ.নর পশু পক্ষ? গন্থীর্র্ব কিন্নর যক্ষ, লক্ষ লক্ষ ভূত প্রেত- 
গণ। গ্রামের প্রান্থভাগেতেঃ মিলি নবে একত্রেতে, ছদ্মবেশ 

করেন ধান্ণ॥ বিধি বিষ? ত্রিলোচন, অতি আনন্দিত মন, 
বেন ধেশ সাজান নকলে | যাহার ঘেমন রূপ, পরিধান নেই 
রূপ” অপরূপ রূপ ৰোগ বলে।। মনেঞ্*বিবেচনা, করিলেন 
তিনজনা, একত্রেতে যাঁওয়। ঘোগ্য নয়। দেখিলে ভার্শব মুনি, 
পলাইবে তখনি, প্তন্তরে পাইয়ে ভারি তয় ॥দ্বিজ বনমালী 
কয়, নামে ঘুচে তরতয়, তাহাদের হবে আগমন । মুনি কন 
মুপবরে। শুন রাজ অতঃপরেঃ মে গুকারে জান লর্বজন || 
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দেবতাঁদিঘের ছস বেশে আখিষ্ঠান। 

. পয়ার। প্রথমেতে হয়ে গেল ত্রাঙ্ষণ ভোজন। পরে 
পরিচারিকা প্রভৃতি অন্যজন ॥ (ভোজনান্তে গৃহে গেল যত 

কুল নারী | হেনকালে উপনীত ছম্মবেশ ধারি॥ সর্ব অগ্রে 
আইলেন কর্তী তিনজন । দাক্ষাহ ব্রহ্গণ্দেব ব্রহ্ম পরায়ণ ॥ 

ভৃগুপদ চিকু কারো বক্ষের উপরে তরঙ্গ বাহিনী কারো জটার 
তিতরে ॥ পরিধান বাগান্বর বিভূতি ভূষণ। কথায় কথায় কন 
নম নারায়ণ।স্বচক্ষে হ্রেরিরে তিনে মুনি ভাবে মনে। সামান্য 
অিথ নাহি হন তিনজনে ॥ কৃভাঞ্জলি হয়ে দেন বলিতে 
অশনন। পাদ্যঅধ্য দিয়ে করে চরণ বন্দন ॥ জবিলয়ে যোড় 
করে করেন দিজ্ঞানা | কোথায় গমন হ.বু কোখা হতে 

আনা ॥স্তবে তুষ্ট প্রথমেতে কন চতুর্দখ। শুন ঝাছা আমার 
জংলাঁরে নাহি সুখ. ॥ গ্রথমেতে করি আমি দার! গুিগ্রহ। 

তাহাতে না দেখি সুখ কিবল নিগ্রহ॥ নংসার অনার লার 

গুরুদত্ত ধন । সাধন করি সবাসনা "ত্যজিব জীবন। নৃশ্যময়া 
নিত্য তত্ব করিবার তরে। লইয়ে লন্নযাল ধন্ম ভ্রমি অর্ধবত্তরে॥ 
'কাশীতে তো কাশীশ্বরী নাহিক এরখন। নেই হেতু তথ! 
আর নাহি প্রয়োজন ॥ গুরু উপদেশ ভিন্রসিদ্ধ নাহি হয়। 
একারণে সাঁধু নর্গ করেছি আশ্রয় "পরে পরিচয় দেন গুভু 
গদাধর। আন খাছ আমার বৃভাঁহু অতঃপর 1 চঞ্চল চপলা 

নামে যুগল ভগিনী । বিবাহ করিয়া -ছিলাম জগ্রেতে না 
চিনি ॥ পরস্পরে আমার কথার বাধ্য নয়। যেখানে সেখানে 

যায় নাহি করেভয়+.. যদ্ুবংশ মম বংশ আছিল আমার। 
কালের প্রভাবে কালে করিল সংহার | সেই মনস্তাপে আমি 
ইইয়ে সন্নাী | বহু দিন থাক হয়ে রন্দার্ধন বাণী | ব্রজ্মধামে 
ব্রেজজলীীল করে লম্বরন। মথুরাতে রাজ্য প্রাপ্ত হন নারাঁয়ণ। 
অনিত্য ন্ুখেরে আমি বর্জন করিয়ে। সংগ্রতি ঘয়েছি বাছ! 
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পিন্ধুতীরে গিয়ে ॥ তীর্থের প্রধান তীর্ঘ সেই তীর্থ স্থান । 
প্রনাদ পরশে পাপী মুক্তিপদ পান। গয় গঙ্গা তীর্থ আমি 
কু ছাড়া নই। আত্ম! পরমাত্বা আমি একি লব কই॥ লর্বব 
শেষে পরিচয় দেন ত্রিলোচনু। কিঞ্চিৎ কহিব মম হঃখ বিব- 
রণ। পুর্ধেতে ছিলাম আমি হয়ে গৃহবাসী | জুখদা মোক্ষদ। 
জায়া জন্যেতে নন্নাবী॥ উভয়েতে নমতাৰ আছিল আমার । 
তথাপি ভাগ্যের দোষে মন পাওয়া ভার ॥ কারে বাহৃদয়ে 
রাখি কারে বা মন্তকে। নারী মন্ত্রেউপানক বলে থাকে 
লোকে ॥ সপড়ী সহিত ঘন্দ্র সদত করিয়ে । উভয়েতে এসে- 
ছেন আমারে ত্যজিয়ে ॥ কেহ বারাণনী বালী কেহ ব1 সা- 
গরে | অর্নিশি ভ্রমি আমি অন্বেবণ করে ॥ শ্ুশানে মশানে 

কিত্রি বাতৃলের প্রায় । তথাপি কাহার দেখা নাহি পাওয়া 
য|য়॥ সেই হেতু বহু দিন দংনাঁর ছাড়িয়ে । কাশখ,বাপী 
্ রি সন্ন্যাসী হইয়ে ॥ জলামুখী প্রভৃতি খুজিয়ে একবার | 

শিখর হয়ে যাইব কেদার ॥ ইঙ্দিতেতে' পরিচয় দেন তিন 
জন। ভাব ভাবেন মম লার্ধক জীবন ॥ বিনয় করিয়ে কয় 
শুন দয়াময় । অধমেরে ক তার্খ করিতে আজ্ঞা হয় ॥ মধ্যহ্থের 
কাঁল বয়ে যায় অকারণ অনুমতি পাই যদি করি আহরণ॥| , 
দেখিয়ে ভক্তের তক্তি দয়া উপজিল। অতথাস্ত বলিয়ে সায় 

তিন জনে দিল॥ যে দেখি চরিত্র তব নাধুজ্ঞান হয়। খাইতে 
তোমার অন্ন নাহি করি ভয়॥ উদ্যোগ করিতে মুনি অন্দরে 
চলিল। হেনকাঁলে সকলে অটসিয়ে দেখা দিল। গচ্দু 
বাঘান্বর সঙ্গে কুশীদন ; করে করে জপমালা বিভূতি ভূষণ 
লম্থিত জড়িত কার গলিত কুস্তল।” তালে শোতে অর্চন্ড্র 
শ্রবণে কুগুল ॥ কাহার তুলনা কার গলেতৈ রুদ্রীক্ষ | ক্রমেই 
দেন দেখা আনি লুক্ষ লক্ষ । কেহ বলে হর হর কেহুবলে 

হরি ] কেহ বলে দেহি অন্প অন্নপূর্ণেশ্বরী। কোলাহল শব 
শুনি অন্দরহইতে। 'আন্তে বেস্তে জান মুনি বাহিরে দেখিতে। 
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'অবাক হইল লব দেখে সমারোহ। অন্ঃপুরে প্রবেশেন . 
বুঝিয়ে নিগ্রহ ॥ চরণ ধরিয়ে গিয়ে কান্দে শাশুড়ির | বিষণ্ন 
বদন অতি নেত্রেৰছে,নীর॥ পতি পত্ী ভ্ুই জনে কান্দিয়ে 
ব্যাকুল। বলে কুলকুগুলিনী দেও যদি কুল॥ হিতে বিপরীত 
হল ঠেকিলম দায় | হরিধে বিষাদ মাঁগে। ভেবে প্রাণ যায়। 
বিভক্ত অতিথ যদি বৈমুখ হইবে। ত্রদ্ধ কোপানলে বংশ 
এখনি মরিবে || লজ্জা রূপ রাখ লজ্জা এমন সময়ে । নতুব। 

ত্যজিব প্রাণ আগুঘাতি হবে ॥ হাস্তমখী হাস্য করে কছেল 
ভখন। কান্দিলে কি হবে বাছ। সকাধ্য নাধন।! তল্লাস 
কবিয়ে দেখ কত জন'হর় | পশ্চাতে উচিত যুক্তি করিব 
নির্ণর || মুনি বজে জননী গে অনাধ্যতা পারা। বরঞ্চ গ-ণতে 
পারি আকাশের ভারা । বরিষার ধারা শাঙ্া। বকরিবারে 

পারি । তথাপি অতিথ কত কতিবাঁরে নারি | শাদা বদ] 

দোহে কন হালি হাণি। উপনীত বত জন জবি কি সন্রাসী || 
চোরের ঘরেতে চুরি মরি কিনে জোর । ধারে ধারে মিলি- 
যাছে ধরো করে জোর || পাতা, পাত্র বিবেচনা পশ্চাতে 

করিয়ে। বিদায় করিব সমুচিত শান্তি দিয়ে। তপোঁধল 
,গ্ফ্ষণে ভোঁমীর কফি হইল | পদ্মশন্ধা ভগী কিলকল হরে নিল ॥ 

ব্য ছলে কন কথ! লন্মদী দরস্বতী। বমনে বদন ঢাকি 
হাসেন পার্বতী | দেবী কন যাও,বাছা তেবনা অন্ভরে | 
খায়াইয়ে দিব সবে অন্রদার বরে অপর ছিল যাহার! 
তয়েতে পলায়। দ্বিজ বনমালী বলে ভাব অন্নদ]ুয় | 

অন্নপূর্ণার'রন্ধন ও পরিবেশন । 

পরার। পতি পত্র ছুজনার গুনিয়া ক্রন্দন| ব্যস্ত 

ভ্রিল্লুত মাতা হন ততক্ষণ | ভাগ্ডাঁরে করিতে দুষ্ি কল বর- 
, দ্রারে। আপনি গেলেন মাতা রন্ধন আগারে। শারদারে দেন 
তথজ্ঞ।”থাক লর্ধব ঠাই। কেহ'জেন কোন মতে ফিরে জান 
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নাই। জয়া বিজয়া দাদী উপযুক্ত! ছিল। আয়োজন করিবারে 
নিযুক্ত হইল । পায়স পীষ্উক আদি পঞ্চাশ বাঞ্জন। আকাঁশ 
প্রমাণ অন্ন হইল রন্ধন দানীরে আদেশ মাতা করেন তখন। 
ত্বরায় বনাঁয়ে দেও যে যেখননে রন ॥ লক্ষী সরস্বতী প্রত্তি 
দেন অনুমতি । একেবারে লয়ে অন্ন চল শীত্রগতি॥ স্বর্ণ 
থালে লয়ে অন্ন তিন স্বর্ণলতা। হাঁদিতে হাঁলিভে গিয়া উপ- 
নীত তথা ॥ তড়িু.যেমন যাঁন ত্বরিত গমনে। নুপুর ঘু্ুর 
বাজে প্রতি পদার্পণে ॥ গলে গজমতি হার শ্রবণে কুগুল 
কবরি বন্ধন বেণী জড়িত কুন্তল॥ ভালেতে নিন্দর বিজ্দু 
নয়নে অগ্তন। সৌরবে মোহ হত গাত্রে অগেধর চন্দন | দেখিতে 
দেখিতে দ্রব্য দেন জর্বর ঠাই। মধুর বচনে কন কাহার কি 
চাই ॥ শাক শাক বলে ডাক দেয় নবশাক্কে! ডালি বিনা 
গালি দেয় বত নিচ লোকে ॥ ভাঙ্সা ভাজা বলে হাত হয়ে 
গেল ভাজা | কেহ বলে কবে পাব মিষ্টান্ন খাক্া। কোথা 
হতে এলো তিন বেটা কড়ে রাঁড়ী। কেহব! অন্বল পায় কেহ 
ব! চর্চন্ডি। আহ্বারের সুখত.শুক্ত না হইল । হেদেদেখ ছেচড়। 
মাগি ছেচড়া না দিল॥ ছেটি মুখে বড় কথা করিয়ে শ্রবণ । 
ভয়ে নীচগানি লঙ্গমী 'তাঁহার কারণ ॥ ভড্রের বিনয় শুনি 
দেবী বাকবাণী। আলন্মী আশ্রয় করে সে পক্ষেতে তিনি॥ 
দেবানুর পক্ষে দশভুজ। দাক্ষায়ণী। দশ হন্তে দেন অন্ন 
বাঞ্জন আপনি ॥ এক ঠাই আছিলেন কত্তা তিন জন । দর্ধবাগ্রে 
তথায় অন্ন করেন অর্পণ॥ পঞ্চগ্রানে লব অন্ন খাইলেন 
উীরা। আনাঁসেতে অভিপ্রায় বুঝলেন তারা ॥ ইচ্ছাময়ী 
মে সময় ইচ্ছ! প্রকাঁশিয়ে । দৃর্টিতে, করেন স্যরি কণা মাত্র 
দিয়ে ॥ দেবীর হত্তের পাঁক অশ্গত সমান । উদর পরিয়ে সবে 
চেয়ে চেয়ে খাঁন। সুধীহশু বদনে লুধা মিত্রিত বচন । শুনি 
নন্ভউ,.দেবানুর নরগণ। পণয়দ পীষ্টক আদি মিফীন্্ ষত। 
প্রত্যেক পত্জ্রেতে দেন ঘড়াঁ২ ঘত।॥ আর না আর না বলে 
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সকলেতে কয় | তথাপি দেওনে তার ক্ষান্ত নাহি হয় ॥বাড়। 
বাড়ী দেখে সবে উঠে পলাইল। লন্বশী লরম্বতী মাতা 
হালিতে লাগিল ॥ বিধি বিষ বিশ্বেশ্বর সন্তোষ অস্থরে | 
আশীর্বাদ করিবারে কন মুনিবরে ॥ মনেই ধন্যবাদ দেন তিন 
জন। নাজানি পদ্মগন্ধার কেমন সাধন ॥ যোগীগণ যে চরণ 
ধ্যানে নাহি পাষ। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বপদ ব্রক্মপদ যায়। আহা মরি 
কত পুণ্য করিবে নে ধনী। ভক্তি ডোরে বান্ধিয়াছে ব্রহ্ম 
সোণাঁতনী ॥ কুতাঁর্থ ভার্গব মুনি মে কথ শ্রবণে। অন্থঃপুরে 
লইয়ে গেলেন তিন জনো বিবরে ত্রিদেবেরে দিয়ে পিং হাঁ- 
মন | রমণীরে কন অলি পুজহ চরণ গললল্ীক্কত বাঁলে 
ক্ৃতাগ্তলি হয়ে। প্রণাঞ্*করিল পদ্ম পুজ্র ক্রোড়ে লয়ে ॥ 
পদ্মচন্তে লক্বে পদ্ম পাদপদ্ ধুলি। করিল বিস্তর স্তব "হয়ে 
কৃতাগ্রলি ॥ সাবিত্রী স্দশ ভব বলিয়ে তখন। তিনমুনি 
আশীর্বাদ দেন তিন জন। লক্নী সরস্বতী ছুর্গী বিধি বিষ 
হর। সম্বরী মানব লীলা জান তদন্তর॥ মুভুর্তেক মধ্যে দেব 
মাত্রে না রহিল | ভোজ বাজী বলেজ্ঞান অপরে করিল । 
মণি প্রাপ্রে মুনিবর রমণী সহিত | মনে মনে কতই হপেন 
আঁহ্লাদিত ॥ নিশ্চর জানিল তারা অন্ননার খেলা | বনমালশ 
বলে অন্যে সে চরণ ভেলা ॥ 

নিবারণের বিদ্যারস্ত এবং বেদ শিক্ষার্থে 
অবস্থি নগরে গমন। 

ত্রিপদ্দী। একবারে মুনিবর, হন অতি ভাগ্যধর, এশ্ব- 
যর পরিলীমা নাই।। এক পুভ্ব' নিবারণ, প্রাণের অধিক 
ধনঃ পখলন করেন সর্বদাই ॥ 'পলকে প্রলয় মনে, হয় তাঁর 

অনর্শনে, জননীর অঞ্চলের,নিধি | যেমন মায়ের মনঃ তেমনি 
পেলেন ধন, বেছে বেছে দিয়াছে বিধি || সদ! গুধাহশু 
বছনে। সুধা মাখা! বাক্য গুনে, তু হয় ল্রাজবদনী। 
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অন্তর অন্তরে তারে, ছাড়িতে নাহিক পায়ে ষেন যশোদার 
নিলষণি | পঞ্চম বৎনর কালে, বিদ্যারত্ত পাঠশালে, ঘটা 
করে দেন খড়ি করে| শিশু অতি রুদ্ধিবান, পাহয়ে' ত্রঙ্গে 
নন্ধান, বর্ণাদি নকল শিক্ষাকরে ॥ তদস্তুরে ব্যাকরণ, করে 
শিশু অধ্যায়ণ, সম্পূর্ণ না হয় অভিলাষ। লীতি সাইত্রী 
বেদান্ত, তর্কশাস্্াদি সিদ্ধান্ত অলক্ষয়ে করিল অভ্যাষ। 
লাবিত্রী দীক্ষা! সময়, বেদে অধিকার হয়, চতুর্কেদ শিখিতে 
বামন! । সদেশে পাণ্ডত নাই, সদা শিশু ভাবে ভাই) মনেহ 
করে বিবেচন। ॥ অবন্তি নগরে মুনি, সন্দিপন নাঁম শুনি, 
আনন্দিত হয় নিবারণ। তথায় যাইতে আশ, করে শিশু 
অভিলাষ, করিবারে বেদ অধ্যায়ণ $. ভাবে মনে গুণমণি, 
শুনি জনক জননী, কখন না দিবেন যাইতে | সাত পাঁচ ভেবে 
ধিরঃ মনে কৈল যুক্তি স্থিরঃ পলাইয়ে যাইব নিশিতে ।, পুর্ব্ব 
দিন কোন ছলে, কিছুই নাহিক বলে; প্রত্যুষেতে উঠিয়ে 
পলায়। খুনি পুঁথি বই আর, নকলি লইইল তার, কিছু অর্থ 

গোপনে ধা পায় ॥ চলিলেন পথো ব্রজে, পড়ুয়ার বেশ তে, 

পথ মধ্যে মিলিল কিন্কর । অতি অপ্প দিন পরে, উপনীত 
তথাকারে, অন্ত দেখিয়ে শুনিবর ॥ পরিচয়ে ভ্রিগ হয়ে 
রাখেন আলয়ে লয়ে, যেন তাঁর আপন সন্তান। দেখিয়ে 

বুদ্ধির ধার, সন্দিপণ চমগ্ুকীর, মনের আহ্লাদে পাঠ চান | 
গুরুর রমণী ধিনি, লাক্ষাঁৎ লম্বমী বূপিণী, পুক্রের অধিক 
ভাল বাসে । আদরের পরিশেষ আহারের নাহি রেশ, যেমন 

ছিলেন নিজ বাদে ॥ ক্রমে অধ্যায়ণ, করে শিশু নিবারণ, 
অণ্প দিনে কতৃই শিখিল হোথা জনক জননী, কান্দে দিবল 
রজনী, হা পুক্র যে পুভ্র কি হইল 1'এখনৈতে উচাঁটন, হইল 
শিশুর মন, ভিঠিতে নাহিক পারে আর | মা বাপের ছংখা- 
মল, অন্তরে জলে প্রবল, স্বদেশে যাইতে বাঞ্ণ তার । ছি 

১৯ 
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বনমাল বলে, সে নয় সাঁমান্য ছেলেঃ ভয় কি তাঁহার ত্রিভু- 
বনে। 'মা বাপের পুণফলে, বিপদে বিপদে ফেলেঃ মুনি কন 
ধন্মরার শুনে। 

পথ ভ্রান্তি নিবারণের অরণ্যে প্রবেশ এবছ 

নিস্তারি ণী দর্শন | 

পয়ার। কিছু দিন নিবারণ থাকিয়ে সেখানে | শিখিল 

অনেক বিদ্যা সন্দিপণ স্থানে ॥ বহু কাল না হেরে জনক জন- 

নীরে | চঞ্চল হুইল চিত্র নেত্র ভাষে নীরে ॥ মনেই করে চিন্তা 
খবির তনয়। এক্ষণে এখানে আর থাকা যুক্তি নয়॥ জনক 

জননী দেশে মম অদর্শনে ॥ জীবনে জিবিত নাই সন্ধ হয় 

সনে ॥ অহনিশি ভামে দৌহে নয়নের জলে। মে জলে 

অস্যর,.জ্বলে নেবেনাক জলে! মহামায়া মহজাল বিবম 

জগ্তাল। পড়িলে অনাশে নাঁশে গ্রাশে এনে কাল ॥ পিতা 

মাতা লম গুরু নাহি ত্রিভুবনে। গুরুর অগ্রেতে পুজা করে 

জঞ।নিগ্রণে ॥ বিশেষে সুধিতে নারি জননীর ধার। জীবন 
ধারণ ষার পানে হুগ্ধ ধাঁর। দশমাঁন দশদিন গর্ডেতে ধরিয়ে 
কতই মহ্ছেন কট সন্তান লাগি!য় ॥ নুপুভ্র যে জন হয় সেই 
তাহা মানে | পিতা মাতা অপমান কুপুভ্রের স্থানে ॥ হেন 

মাতা পিতা অমি ছাড়িয়ে অনাশে,। পরবাসে করি বান 

ছার বিদ্যা আশে ॥ ধিক এ বিদ্যায় ধিক্ মম প্রাণে। লেই 
সে বিদ্যান বলি মা বাপে যে মানে ॥ নেই সে পুলের শ্রেষ্ঠ 

পুত্র বলি তায়। যে জন নদ থাকে মা বাঁপ সেবায় ॥ রবন! 
রবল1 আর রবন1 এখানে । দিবনা২ দুঃখ জননীর প্রাণে ।। 

খাঁরন'২ আয় পর "গৃহে অন্ন। 'সবনা২ আর নিজ গৃহ শৃন্য ॥ 
করন!২ পিতা পরের পিতারে । মা বলে আমার মারে কে 

আছে লংলারে। এইরূপ ভাধিতেই নিবারণ। চঞ্চল হুইল 
চিত্র নহে নিবারণ | গরু গুরুপন্কী স্থানে 'লইয়ে রিদায়। ছুর্গা 
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বলে কুতৃহলে ত্বদেশেতে যায় ॥ একাকি চলিল শিশু আন- 
ন্দিত মনে। পথত্রান্তে প্রবেশিল গহুণকাঁননে ॥ বন উপবন 
কত ত্রমিয়ে বেড়ায় । ভাগ্য দোষে, দোলর খুজিয়ে নাহি 
পার। পথশ্রান্তে ক্লান্ত অতি ভ্রান্তমতি ভূল। ভাবিয়ে চিন্তিয়ে 
শিশু হইল ব্যাকুল॥ রবির কিরণে আন্া হইল মলিন | ওঁদাস্য 
নাহ্ছিক হাস্য যেন কতদিন | তপনের তাঁপেতে তাপিত 

কলেবর | কমলাঞ্সে বে বারি কম্পে ওষ্ঠাধর || অন্ন বিনে 
ছন্ন শিশু ভাবে অন্দায় | অন্ন বিনে অন্থজ বদন শুক্ষপ্রায়। 

অন্বজ নয়নে অন্থ বারিতে লাগিল। “ব্যাকুল হইয়ে বৃক্ষ 
মূলেতে বলিল।॥ ক্রমে নে নরোজক্কান্ত স্বস্থানেতে চলে । 
প্রফুল্ল নরোজ যত জলে থেকে ভ্বলে॥ সরোজ গঙ্গার পুত 
অরোজের প্রায়। এক চিত্রে চিন্তিত লরোজ যার পায়॥ দেখ 

রাজা যুধিষ্ঠির হইল কেমন। অনিমিসে চতুর্দিগ করে নিরীক্ষণ ॥ 
দেখিতে২ দেখ হইল নিশান। হবে কোন দেবালয় করে 
অনুমান |॥ খিরে২ উঠে ধীর ধিরে ধিরে যায়। ষাইতে২ পথ 
অনীয়াশে পায়॥ মহাপ্ণঠ স্থান জ্ঞান হইল মনেতে । মহা! 
বেবী নিস্তারিণী দেখে মন্দিরেতে ॥ রক্তজবা যুক্ত রক্তচন্দ- 
নাঁক্ত পার। সুধা আশে শুধাকর নখরে লুকায়। চন্দনৈ, 
চচ্চিত কিবা শোণিতাক্ত করে। নবঘন জিনি ঘন ঘন রূপ 
হরে ॥ চতুভু'জে অর্দীচন্ত্র রা দিগ মার। গ্লেপার উপরে 
খেপী একি চমত্কার ॥ কি উজ্ভ্বল। মুণ্ডমাল! শোতে গল- 
দেশে । মুরি মরি কি সেজেছেশিবগলিত কেশে। তার! নম 

নেত্র ত্রয় উদয় কপালে। তারার নয়ন তারা শোভিছে 
কত্ত্বলে ॥ অলকা তিলকা মাঝে ,বিন্দরের বিন্ছ। বালাক 
মগডলে যেন কত শত ইন্ছু॥” শ্রতযুশে ইযু শিশু জক্ডিত 
কুস্তল। দেরূপ হেরিয়ে হর হলেন পাগল ॥ শব রূপে চুপে 
আগলেন পায়। সেই হেতু জীব আরনিস্তার না পায়।| 
অপরূপ রূপ হেরে শিশু ভাবে মনে| জনম সফল হলো! দেবী 
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দরশনে ॥ মনে২ করে স্তৃতি খধির তনয়। অভয়ে নতয় জনে 

কর মানির্ভয়॥ ভবানী ভৈরবী ভীমা ভীষণ ভাষিনী। ভব- 
ভ্বারা, ভয়হর) ভবের ভাবিনী॥ অকুত্ি তনয়ে ত্রাণ কর এই 
বার। জগত জননী বিনে কারে ট্রিব ভার | পদে পদে তব 
পদে দোষী বনমালী। শমন লহ বিবাদ রাখ রক্ষাকালী। 

ব্রেহ্ষগারির সহিত নিবারণের পরিচয় | 

পয়ার। এইরূপে করেস্তত্তি খধির নম্দন। হেনকঁলে 
উপনীত পুজ্ারি ব্রাঙ্গণ ॥ শ্ামানন্দ নামে ভগ সেই ব্রহ্ষ- 
চারী। ব্রজ্গবংশে জন্ম বটে ব্রহ্ম হুত্যাকারী। মৌখিক স্ত্েভেতে 
হুষ্ট হইয়ে কাঁতর | নিকটে আিয়ে কথা জিজ্ঞালে বিস্তত | 
কোথা হইতে এলে বাছা কিবা তব নাম। কাহীর তনয় তুমি 
বাড়ী ক্লোন গ্রাম ॥ ছুফের বাক্যেতে শিশু অনাশে ভূলিল | 
বিস্তারিয়ে পরিচয় কলি কহিল। নকম্ম নফল শীভ্ জানিবে 
নিশ্চয়। নিকটে বলায়ে কত ন্রেহ বাক্য কয়॥ চাঁপা নামে 
ছিল তার প্রিয়ভম। দানী। তাহারে ডাঁকিয়। খষি কন হালি 
হানি।চাঁপার গুণের কথা কহিতে বিস্তার। সৌরবে মোহিত 
মুনি অন্য কোঁন ছার। ভুলায়ে পরের ছেলে করে এনে খুন। 
বিহারি যাই তাঁর কুহকের গু৭॥ গণিক! প্রীমাদ গণে পড়ে 
তাঁর ঠাই। বর্ব গুণে গুথময়ী বাকি কিছু নাই ॥ মায়াপী 
রাঁক্ষনী চীপ। মায়) প্রকাশিল। বাছা বলে এনে নিকটে 
বদিল॥ মুখেভে মৌখিক দ্মেহ অন্তরেতে খুর।, প্রকাশ্থ 
ধার্মিক কিন্তু নিষ্ঠ,রা প্রচুর ॥ কথায় পোড়া মুখে তার হালি। 
সনে করে ইচ্ছ! গলে দেয় ফালি ॥' খধির তনয় এক নামে 
বোগমায়।। ফর প্রতি জুপ্রলন্ন। দেবী যোগমায়।॥ বাল্যকালা- 
বধি বালা হয়ে মাতৃ কীনা | ,অন্যেরে না বলে মাা নিষ্তা- 
রিশী বিনা । কথায়২ দুঃখ জানায় রর্ধ্ধখা 1 সম্মুখে কিবল 
মাত) মর্ঘহি কন কগ।। ব্রন্ধাণ্ড তুলান বিনি মায়ার প্রস্থাঝে। 
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কন্যার মাঁ়াঁতে পড়ে হিতচিস্ত। ভাবে । ত্রলোঁক্য মোহিনী 
কন্য। নর্ব গুণাস্বিতা। আঅচল। নেবার গুণে ভাল বাসে 
পিতা | বয়স্থ! হইল বর ন1 হয় নির্ণয়, দেই অভিমানে কন্যা 
লদ। মৌনে রয় । বরপাত্র অন্বেষণ করে ব্রদ্ষচারী। তাহাতে 
প্রতিবাদিনী দানী পাপাগারী ॥ মায়ের নিকটে কন্যা কয় 
মনস্তাঁপ। বিনাশ কর মা ছুর্গে পূর্ববাজ্জিত পাপ॥ অভয়! 
সদয়া হও অধিনীর প্রতি । যন্ত্রণা হাঁরিণী মোরে কর মা 

নিষ্কৃতি ॥ অবলা কুলের থালা নরল! ভাব । পতি দেভি২ 
ঘুচুগ ,অভাঁব || যোগমায়া স্তবে তুষ্টা দেবী যোগমারা। 
তখনি মিলান বর হুইয়ে মদয়। || বরপ্রাণ্তে মাঁগে বর বরদার 
স্থানে | পাইবে উত্তম বর কালীর স্বস্তযানে। অন্তর বামিলী 
সব জানেন অন্যরে | ভূবনমোহন বর মিলালেন ঘরে ॥ বর 
যাত্র বরপাত্র কন্যাধাত্র যারা । সেই দিনে দিনস্ছির কি 
জানিবে তাঁরা | ওখানেতে ব্রঙ্চারি আনন্দিত মনে | জামাত! 
পাঠান গৃছে চাপাঁদানী নে ॥ শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি হইল 
কন্যার । অন্রে মদ্দন-বাণ হানে অনিবাঁর ॥ একদৃষ্টে নিবারণ 
নিরীক্ষণ করে। অবলা কুলের বালা পড়ে নেত্রসরে | দৃষ্তা- 
নলে প্রাণজ্বলে উভয়ে শপীন্ডিত | কেমনে মিলন হবে সদাই; 
চিন্তিত || মায়াপী রাক্ষনী দামী আগুলিয়ে রয়। তিলার্ঘ 
নাহিক লাধ স্থানাস্তর হয় || শুন রাজ হুধির্ঠির পরে যা 
হইল বাঞ্চ। প্রদায়িনী কালী বাঞু। পূরাইল ॥ পথশ্রান্তে 
শান্ত অতি খষির নন্দন | ভোজনান্ছে ভৃ্ত হয়ে করিল শয়ন। 
অতিথি সেবায় নিতি যতোথিক ছিল | বাটীতে আনিয়ে 
চাপা তেষতি করিল || মায়াপী রাক্ষু্ী দাদী আগুলিয়া 
রয় | ছল করে ছবালেরে কত জিজ্ঞাশয় ॥ অশ্েতে লইতে 
চাঁয় অর্থের সম্মান মনে করে আঁশ! যদি কিছু পান॥ 
ভ্রমেতে বাচ্ছল্য তাৰ তাচ্ছল্য হইল। লাজে প্রকাশিতে 
নারে মনে ব। করিল ॥ আভানৈতে অভিপ্রায় বুঝিয়ে তখন। 
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মাঁতৃভাঁবে নিবারণ করে স্বোধন॥ বিরক্তা হইয়ে চায় আ.রক্ত। 
নয়নে । ক্রোধতরে গালি মাগি দেয় মনে । তদন্তরে কার্য্যা- 

ক্তরে উঠিয়ে চলিল। সুস্থ হয়ে নিবারণ নিদ্দ্িত হইল । দ্বিজ 
বনমালী বলে ভাবনা কি আর। ময় পাইলে কন্যা যায় 
এক বার। 

যোগমাঁয়ার নহিত নিবারণের কথোপকথন। 

পয়ার | ক্রমেই দিনমণি সস্থানে চলিল। যাঁমিনীর 
আগমনে কামিনী ভাবিল। পতি পক্ী ভাবে কন্যা! ভাবে 
সারা দিন। জে ভাব অভাঁক ভাব সে ভাব কঠিন ॥ চঞ্চলা 
হইল চিত্র ধৈরজ না ধরে। পস্কজ নয়নেবারী ঝর ঝর 
ঝারে। মনে মনে করে চিন্তা খষির বালিকা । নিশির বিপদে 
রক্ষণ কর ম। কালিকা॥ নরমুণ্ড নরে বলি নর মুগ্ডমালী। 
কাঁটিয়ে আপন মুণ্ড দিব আজি ডালি। খর্পর সাজান 
হবে কন্যার শোণিতে। ধন্য২ খ্যাতি তব রহিবে মহীতে | 
মহীতলে মহী পৃর্ণ। মহিমা! তোমার স্ত্রীঃহত্যা করিলে মান 
বাঁড়িবে অপার।॥ জন্মাবধি মেবি আমি ও রাঙ্গা চরণ | 

“তথাপি ভাগ্যের লিপি না হয় খণ্ডন॥। এইরূপ মনেই 
ভাবিভে ভাবিতে । লজ্জা রূপা তাজে লজ্জা পতি বাঁচা 
ইতে ॥ চপলা চঞ্চল! প্রায় ত্বরিত 'গমনে। উপনীত হইল 
গিয়া! অতিথী দদনে ॥ বিনয় করিয়ে কয় উঠ মহাঁশয়। এখানে 
থশ্চলে তব জীবন নংশয় | নিভ্তারিণী স্থানে অদ্য বলি 
দিবার তরে | আনিয়ে আমার পিতা রেখেছেন ঘরে ॥ এই- 

ব্ূুপে শত শত হইল, নিধন | বাকি মাত্র ছিল এক তোমার 

কারণ॥ প্রিয়লী অপ্রিয় ভাঁষে ত্রানে নিবারণ শ্রুতমাত্র 
নিদ্রা তঙ্গ হইল তখন ॥ নিকট মরণ সদ্য জানিবে নিশ্চয় | 
কি বলিলে কি বলিলে পুনঃ জিজ্ঞানয় | কাতর হুইয়ে কয় 
গুহনুন্দরী | এক্ষণে উপায় তবে বল না কি করি। লঙ্ক- 
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টেতে কর রক্ষা এই ভিক্ষা চাই। ইহার অধিক তৰ পুর্ণ 
কিছু নাই॥ চাঁপার ভয়েতে যৌগমায়৷ নে যুবতী | বিলম্ব 
করিতে নারে কছে শীঘ্রগতি॥ অগখ্রেতে করহু তুমি বত্য 
অক্গীকার। পূরার মানস মন যা আছে আমার? নিবারণ 
বলে তব হইলাম কেনা | উপকারির উপকার করে নাক 
কে না ॥ সত্য সত্য এই সত্য ত্রিদত্য আমার | অন্যথা যদাপি 
করি দোহাই হ্যামার। যোগমায়! বলে ভবে ভাবনা কি 
আর। অবশ্য করিব তব হিত উপকার ॥ আমার সহায় তার। 
পরাৎ্পর। যিনি। তাহার কৃপায় আমি জর্ধত্রেতে জিনি | 
জিনিব তোমারে অদ্য ক্ৃতান্ব,নমরে | কদাচিত না রাখিব 
অন্তর অন্তরে ॥ একান্ত যদ্যপি নারি নারীকে জিনিতে। 
কাটিব আপন মুড দেখিৰে নিশিতে ॥ নিবারণ কন কথা 
একি বিপরীত। পরার্ধে আপন হত্যা হওয়া অনুচিত ॥ 
এক্ষণে উপায় আছে শুন চন্দ্রাননে। পলাইয়ে যাই চলে 
উভয়ে কাননে ॥ রৃক্ষপরে রব দেৌঁছে পক্ষ নম বনি 
পলাইয়ে যাব পরে অস্ত হছলে শশী ॥ যোগমায়া বলে যুক্তি 
আছিল মে ভাল। কাল ভিতিক্ষায় আছে কাল চাপাকাল॥ 
এখনি আলিবে ছুষ্টী ডাঁকিনী ভাঁকিতে। কি হবে পিতীর 
অগ্রে তোমারে যাইতে ॥ নে যুক্তি না হয় যুক্তি এই যুক্তি 
সার | আদ্যাশক্তি এতে মুক্তি করিবে তোমার। পুজা অন্টে 
বলিদান বখন হইবে । বধিত্তে তোমারে বলি জনন কহিবে। 
তাহাতে স্বীকার ন।,পাইবে কদাচন। কছিবে পারক আমি 
করিতে ছেদন ॥ পিতারে কহিবৰে কেহ না ধরিলে পাঠা। 
আস্ত্ের প্রভাবে পাঠা যাইবেক কাট! 8 জীবিত হইবে পুনঃ 
কালীর কৃপায়। এই যুক্তি ককিলাম মুক্তির উপায় ॥ আঁমারে 
বদয় দেই দেবী নিস্তারিণী। ম্ুনেতে করিবে যাহা করাবেন 
তিনি ॥ পিতার নৃহিত কথা কন যেন রতি। দেখে তৃষা সব্ধব 
দৃষ্টা পশুপতি নতী। নিস্তব্ধ হুইল শব্দ শুনিয়া চাঁপার। 
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গতির নিকটে মতী না রহিল আর। তথাপি মনের সন্ধ না 
হয় ভঞ্তীন| নিরানদ্দে নিবারণ কয় ততক্ষণ ॥ দেবীর নিকটে 
গিয়া! যোগমায়া কয়। লজ্জারুপ রাখ লজ্জা এমন লময়। 
দ্বিজ বনমালী বলে ভাবনা কিতার। ভবের ভাবিনী ঘিনি 
জমনী তোমার ॥ 

যোগমায়ণর দেবীর প্রতি আক্ষেপ উক্ভ্ি। 

লঘু-ত্রিপদী। পতি পত়্ী ভাব, হবে কি অভাব, গ্বভাঁবে 
ভাবে সে বামা। যত দ্িনযায়। করে হায় হায় বলে রক্ষা 

কর শ্যামা ॥ এসেছে*যে জন সাধনের ধন, জীবন যৌবন; 
তারে । দেখেছি ষখন, করেছি অর্পশ, রাখিব হৃদি মাঝারে 
মেই মম পতি, দেহি ভগবতী? অন্য বরে না বরিব।| ঘদ্দি 
তারে বলি, কহ শুন বলিঃ শোকেতে প্রাণে মরিৰ ॥ যে অনলে 

মনঃ পুড়ে নর্ববক্ষণ,, কে আছে দেখিতে চেয়ে। ধিনি মন পিত' 
সদত কুপিতা, মাতা তো! পাষাণ মেয়ে | আমি তব দাসী, 
লদা অভিলাফী, জ্ীপদে বিপদেজ্ছান। এ ঘোর বিপদে, 
রাখ রাঙ্গা পদে, বাচাহ প্রাণের প্রাণ || বলে বনমালী, রক্ষা 
কর কালী, লহেন! যাতনা আর | বারে আশা, নাহি পুরে 
আশ", আপ! ষাওয়। হয় নার 

বলি প্রদানার্থে নিবারণকে দালী লইর! ধায়। 

 পয়ার। আমি পাপিয়লী দালী কয় নিবারণ্ে। চলই 
চল ৰাছ। দ্রেবী দরশনে।॥ সকলে যাইব মোর! করে দাঁর বদ্ধা। 
ব্রহ্মচারি থাকরিবেন পূজায় আবন্ধ।॥ একাঁকি ছেথায় তব 
থ্যকা যুক্তি নয় । স্থানের মাহাত্ব্য গুণে নির্ভয়ের ভয়। শুনিয়ে 
নিষ্ঠুর বাক্য নিষ্ঠরের মুখে শিরে.বজাঘাত পড়ে কন মন 
হুঃখে । মনেই করে চিন্তা খষির তনয়। লালে করিয়ে তর 
হবাওয়! “যুক্তি হয়॥ একান্য ধদ্যপি আমি ন! যাই বচনে 
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বলাক্রমে লয়ে যাবে নিগুঢ বন্ধনে । কে আছে দেখাও মোর 
হইবে হার | যা! করেন নিস্তারিণী পড়িগিয়ে পায় ॥ জঙ্গিলে 
মরণ আছে এড়খৰাঁর নয় | তবে কেন,মিছামিছি করি এত 

ভয় ॥ কি জানি যদ্যপি অদ্য হয় পর্ণ কাল। অবশ্য হইবে 
মোর অকালে নকাল|| মহ।পীঠে মহামায় দেবীনিত্তারিণী। 
হেরিয়ে যদ্যপি মরি কৃতান্তেরে জিনি |॥ ভাবিতে ভাবিতে 
দ্রব্য জ্ঞানের অঞ্চার | শ্রীছুর্গা আরণে যাঁয় নিকটে ছুর্ীর ॥ 
এক দৃষ্টে দষ্ডিপাত করে ষোগমায়া | মলিন বদন শশী হেরে 
হয় মায়া ॥ সঙ্গেতে লইয়ে দালী চলিল কামিনী । মনে মনে 
ডাকে রক্ষা কর নিস্তারিণী॥ দ্রাী "উপলক্ষে মতী কছেন 
পতিরে | অতিথেরে দিতে আনন মন্দির বাছি:র॥ মভানিশি 
যোগে পুজা সন্কণ্প আমায়। আছি উপবানী আম পুঙ্গিব 
হ্যাম।য়॥ অক্টশত নিলপদ্ম অদ্য কোথা পাব । মানম আনন 
পদ্ম পাদপদ্মে দিব || ভজন সাধন খান জ্ঞান অন্রমারে। 

চণ্ডীর সম্মুখে চণ্ডী পাঠ করিবারে | আমার হিতার্থে বি 
করেন অতীত। আছয়ে মানন দিব দক্ষীণা উচিত ॥ উভয়ের 
উপকার হইবে তাহীতে। নফল হইবে কারা ফল হাতে২ 
নারীর শুনিয়ে উক্তি তুষ্ট নিবারণ | দেবীর সম্মুখে গিয়ে 
পাতে যোগান || মহানন্দে শ্বামানন্দ বলিল পুজায়। হাঁনি২ 
চাপা দানী উদ্যোগ যোগায় || যোগমাঘা সম্মুখেতে বলি 
যোগমায়া। মনে ডাকে রক্ষা কর যোগমায়া || পিতার 

লাক্ষাতে কন্য। কথ] নাহি কয়।* অন্তরে অভয়পদ ভাবিয়ে 

নিশ্চয় ॥ নিরানন্দে নিবারণ মন্দির বাহিক্টে | চৌত্রিশ অক্ষরে 
স্ত্রতি করেন কালীরে || 

চৌত্রিশ অক্ষরে কালীকার স্তব। 
পয়ার। করালী কপালী কালী কালের কামিনী। 

কিস্কয়ে করুণ! কর কৃভার্থ কারিণী ॥ খেটক খর্পর ধরা খড়ণ 
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খরশান। খগ্জন নয়নী খনে কর খানখান ॥ গণেশ জননী 
গেবরী গজেন্দ্র গমনা | গয়া গঙ্গা গয়েশ্বরী গ্রোপকুলাজন। | 
ঘোর রূপ! ঘোর রবে. ঘেরিয়ে লমরে | ঘন ঘন হুহুসঙ্কারে 

ঘাত গে অন্ুরে ॥ চঞ্চলা চপল? চণ্ডী চামুণ্ডা চর্চিকা। চ€ড- 
সুণ্ডা চগ্ুরূপ। ছে চণ্ড নায়ীকা || ছল করে ছাবালেরে ছলে 
দের ফাকি । ছজনাতে ছন্ন করে ছল ছল আখি ॥ যোগনিদ্র! 
জগাদ্যা জগত জনীনী। জয়ং দেভী জগদ্ধাত্রী যামিনী 
রূপিনী ॥ ড় রূপে ঝাপ আমি ঝটিত রখেতে। ঝকৃ২ যুণ্ড 
মাল ঝর ঝর শোণিতে | টল টল ক্ষিতিতল চরণের ভরে । 
টানাটানি করে টার্গি টঙ্কণারো অন্গুরে || ঠেকেছি ঠকের 
হাতে ঠকাইল ঠারে | ঠাকুরাণশ ঠাই দেও ঠকাই ঠকেরে ॥ 
ডাকাকাঁকি করে ডাকি ডাকাতের ডরে। ডাকিনী বাজায় 
উষ্ক] ভর জাগডরে॥ ঢল চল চ্াধ! পানে চুলু চুলু নেও্র। 

ঢাকা দিয়ে ঢেকা মারে চহঙ্গ খবিপুক্র ॥ ব্রেলোক্য তারিণী 
তারা ত্রিতাপ হারিনী। তাঁপিত তনয়ে তারো ত্রিগুণ ধা- 

বিণ । থরথর কাপে অঙ্গ থাকিয়ে থাকিয়ে। থামাঁও থামাও 

স্তাম] পদছায়া দিয়ে | হূর্গাতি নালিনী ছুর্গে দনুজ দলনী। 
' দরা কর দনাময়ী দেবী দাক্ষ্যায়ণী॥ ধরণী ধারিণী ধাত্রী 
ধনের ঈশ্বরী। ধরণী পবিত্র কর ধান্য রূপ ধরি॥ নারায়ণী 
নেত্রকালী নিশভূ নানিনী। নিরোদ বরণী নিল নিলনী 
নয়ানী ॥ পার্বতী পরমাগতী পশুপতীজায়া। পক্কজাক্ষি 
পতিব্রেত। পাষাণ তনয়া || "ফাফরে ফেলিলে ম্বাগো৷ এনে 
ফাকি দিয়ে। ফলাকল ফলে গেল ফাদেতে পড়িয়ে ॥ 

বৈষ্বী ব্রহ্ম।ণশ বিশ্বেশ্বরী বেদ মাতা । বিদ্যা! মহাবিদ্যা ত্রহ্ধ- 
মরী গিরি সুতা || ভদ্রকালী ভগবতী তৈরবী তবানী। 
মহ্েশ্বরী মহামায়া মহেশনমোহিনী। মহিষ মর্দিন। মাতা 
রা মঙ্গলা ) যোগমায়া ধোগেশ্বরী ঘজ্ঞ বিলানিনী। 
এদেছি জয়ংদেহছি যশোদ। নন্দিনী ॥ রাক্স রাজেশ্বরী 
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রক্ষ1 কালী রুদ্র জায়া। রক্ষিণী রুক্ষিণী রাঁধারাণী রাম 
প্রিয়া লোল জিহ্বা! লক লকৃ ললিত অধরে। লট পট 
লম্বিত গলিত কেশ শিরে ॥ বিশালাক্ষী বিশ্বমীতা বণিতা 
বগলা । বিশ্বমাতা বিশ্বরূপা বারাছি বিমলা। শাকান্বরী 
শত্তি শিবে শমন শাদিনী | শুভঙ্করখ শভোকর শিব পীম- 
স্তিনী ॥ যড়ানন মাতা ষড় রাগ বিহারিণী। ষট্পদ বরণী যড্ভ 
রিপু বিনালিনী॥ শারদ! নাবিত্রী শামা শবে লবাদনা। 
সিদ্ধেশ্বরী লিদ্ধ কর মনের বাসন! ॥ হৈমবতী হ্রপ্রিয়া হের 
জননী । হত্যা হই হেথায় হের গে! হুর সাণী। ক্ষুব্ধ হই ক্ষোব 
পাই ক্ষীণ অঙ্গ ভয়ে ক্ষেমস্করী ক্ষেমঃ কর ক্ষণেক চাহিয়ে | 

নিবারণের পুনরায় স্তৃতি পাঠ। 

পয়ীর। স্তবে তুষ্ট জগন্মীত1 হটরে তখন | ত্রোধেতে 
কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন। দনুজ দলনী দোলে প্রতিম। সহি 
তে। করে তীক্ষ অনি'ছিল লাগিল কাঁপিতে ॥ অন্তর যামিনী 
সব জানেন অন্তরে । বিশেষ রুত্বান্ক শিশু বুবিবে কিকরে॥ 

মনেতে জানিল চণ্ডী অশুদ্ধ হইল। মেই হেতু মহামায়ার ক্রোধ 
উপজিল॥যে রূপেদানবকুল করেন নিধন। £নই রূপ সাক্ষাতে, 
দেখেন নিবারণ | লোমাঞ্চ হইল অঙ্গ কাপে থরই। নয়ন 
মুদিয়ে পুনঃ ডাকে নিরন্তর || সমাধি লাধনে, শিশু বনে 
যোগানমনে। অন্তরে অভয়পদ ভাবে মনে২ ॥ পুনর্বার 

খষি পুত্র স্তুতি আরস্তিল। শ্রবণ্ণেআনন্দময়ীর আনন্দ বাড়িল। 
ত২ন্ি অন্য তংহি বিজ্য। তংহি মুলাধার | একাদশ মহাবিদ্যা 
দশ অবতার || কেমনে বর্ণিব বর্ণ নাহি বর্ণ জ্ঞান। বর্ণ রূপ। 
সর্ব বর্ণ তোমার সন্ভান।। তং মাহাত্মা বেদে উক্ত ব্যক্ত 
চরাচরে। বিধি বিষ, মহেশ্বরে ধরিলে উদরে || রক্ষ২ রক্ষ 
সুতে দেবী ুক্তকেশী | অচ্কান বালক আমি পদে পদে 
দোঁধী। ত্রক্গা আদি দেবগণ পূজে নিরন্তর | অপার নহি! 
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ঢারি বেদে অগোচর ॥ ত্রিলন্ধ্া 'বূপিণী মাগো ভ্রিগুণ 
ধারিধী। ত্রিপুর! নুন্দরী তংহি ত্রিভাপ হারিণী ॥ ইন্দুমুখী 
ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী গিরিবালা। নিবার এবার মোর শমনে স্বালা। 
তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি গো যামিলী। ছয় খতু ছয়রাগ 
ছত্রিশ রাগিণ | তুমি গয়া ভূমি গঙ্গা! তুমি বারাঁণসী। দিবলে 
হও দিনমণি নিশি যোগে শশী ॥ বৈকুগ্েতে লন্নীরূপ। 
রম্দাবনে রাধ1। গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী কাঁশীতে অন্রদা॥ উত্কটে' 
উৎকট লীলে বিমলা আপনি । প্রনাদ খাইতে নাধ করে 
পন্মযোনি ॥ যোগীগণ যোগানলনে থাকি অনননে। অস্টি 
চশ্ম সার কর ও পদ সাধনে ॥ তথাপি তোমারে 'কেহ 
দেখিতে না পায়। হেন মুক্তি জননী গো দেখালে আমায় ॥ 
ধন্য২ ধন্য আমি ধন্য মাতা পিতা | যাহীদের পুণ্য ফুল 
দেখি জগন্মাতি1! || অনিতা এ দেছে আর নাহি প্রয়োজন। 

মুক্তিপদ দেহ মোরে করিয়ে ছেদন || সহস্তেতে লহ বলি 
দেবী নিক্তারিণী।' অন্থঃকীলে কাপী বলে ষম যেন জিনি ॥ 
এ পাপ শরীর যাঁবে তব হোমান্মিতে। খর্পর লাজান হবে 
আমার শোণিতে || এইবূপে করে স্তৃতি খবযির তনয় ।দ্বিজ 

,বনমালী বলে রাখ এ ময় | 

দেবী কর্তৃক রহ্ষচারি বধ 

পয়ার। পুজ। অন্তে বলিদান নিয়মাহুলারে। আঁকা 
গ্ষীত ব্রদ্মচারি শীঘ্র করি পারে । কন্যারে কছেন মাতা 

 ক্কর আহরণ। খর্পর সাঁজায় দাদী আন্জন্দিত মন ॥ যোগে- 
শ্বরী যোগমায়। মায়ার প্রভাবে,| যোগানন্দে যোগমায়] 

যোগ নিদ্রা ভাবে ॥ অন্তরে উক্তির ভোরে বাক্ষে অভয়ায়। 

স্তাভি ছলে কটু বলে কথায় কথায় ॥ তিরক্ষারে পুরক্ষার 
ভাবিয়ে জননী | কন্যার করেন, হীত, মুক্তি প্রদায়িণী | 
মানর্ব নন্দিনী বলে দিয়াছেন ফাঁকি। সম্মুখে কহিতে বার্তা 
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আকাশ বাণীতে বপন বাণীমাতা কন। বাণী নুতে আছি 
ভব বাণীর কারণ। মম বরে ৰরে। বর বরপুভ্র মোর। বরাণদ! 
আরাধিত বর২ তোর ॥ ধন্য ধন্য পুণ্য তোর গণ্য মহীতলে | 
মম বাসে পাবি বাঁন কাল পুর্ণ হলে ॥ বিশ্বজয়ী নিবারণ বধে 
লাধ্য কার। যে করে উহ্বার হিংলা হিনি আমি তার | 
শ্রবণে আকাশ বাণী হস্তেতে আকাশ | পেয়ে কন্যা গুণবতী 
প্রকাশে উল্লান ॥ কৃতাগুলি হয়ে কন্যা হাস্য বদনী। গলায় 
অঞ্চল দিয়ে প্রণামে অমনি ॥ দেবীর নিশ্মাল্য মাল্য বরমাল্য 
ছলে। আত ব্যস্ত উঠে দেয় নিবারণ গলে। দানী খষি ছুই- 
জনে দেখে আনম্দিত। বলিদান উপক্রম করিল তুরিভ ॥ 
বুঝিতে না পারে শিশু কাহার কি ছল । ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ 
নেত্র ছল২ ॥| হেনকালে ব্রহ্মচারী পড়ে দণ্ডপ্রায়। অকীঙ্গে 
প্রণাম করে নিস্তারিণী পায়। দেখ রাজ! যুখিছির একি 
চমৎকার | করিতে পরের হিংসা আপনি সংহার॥ যে জন 
হজন কর্রী নংহারিণী তিনি। খাঁষ মুণ্ড সহস্তে কাটেন 
নিস্তারিণী॥ মন্দিরে পড়িয়ে ধড় ধড়ফড় করে। কাটানুণ্ড 
কালী২ বলে উচ্চৈ-স্বরে || ঠিকুরে পড়িল মুগ্ডচাম্ু্ডার পায়। 
দেই হেতু ব্রহ্মচারী মুক্তিপদ পায়। দ্বিজ বনলালী বলে কে. 
হৰে তেমন। ছিল বুঝি শ্যামানন্দ শ্বামার নন্দন | ভ্রান্ত 
কুতান্ক জিনে মায়ের কপায়। অতক্ষণে যোগমায়া কন্যা 
খধি পায় ॥ 

পিতৃ শোকে যোগমায়ার মুচ্ছা!। 

পয়ার। পিতার পতন কন্য। দেখিয়ে নাক্ষণতে | হ্থাহাঁ- 
কার করে কান্দে পড়িয়ে ধরাতে । ধারাধরি করে তোলে 
কে আছে এমন।. শব্দ পাইয়ে দাসী করে পলায়ণ॥ ঝি 
হলো২ বঙ্গে ভালে হানে কর । ক্কণ ঘাতেত্তে রত বরে কর 

:ঢ 5] 



খ গ্ষগন্ধা উপাখ্যান । 

ফর? মোহেতে মোহিত! বাল! পড়ে মুচ্ছা যার।স্পন্দন রছিন্ত . 
দেহ যেন ত্য প্রায় ॥ মহাষোগী নিবারণ ছিল যোঁগালনে । 
ছুর্ঘট ঘটন! কিছু ন1 দেখে নয়নে || শুনিয়া ধনীর বনি ধ্যান 
ভঙ্গ হয়। ব্যস্ত হয়ে মন্দিরের দ্বার প্রান্তে রয় ॥ দেখে শোণি- 
তাক্ত গৃহ শোণিতাক্ত'সব | শোগিতাক্ত নৈবিদ্যাদী উপকরণ 
অব কে করিল ছেদন নিধন কিকাবণ| নিশ্চয় বুঝিতে 
নাহি পারে নিবারণ । দেখে থে কিবল মুড ভূমিতলে কাটা। 
ছটফট হস্ত পর্দ ষেন কাঁটা! পাঠা ॥ নিকটে যাইয়া শিশু 
নিরীক্ষণ করে। তখন গেছেন খষি ককতান্ত নগরে ॥ দালী 
কন্যা ছুইজনে দেখিতে'না পীয়। অন্তরে ভাবেন বুঝি প্রমাদ 
ঘটায় ॥ মনেই করে চিন্তা খযির তনয়। ক্িতে বিপরীত 
হলে ঘটিল প্রলয়॥ মরিয়ে মারিল বেটা ঘটিল প্রমাদ। 
নদেশ্টেতে বাইতে আর না রহিল সাধ ॥ বিনা অপরাধে দণ্ড 
দিবে দঁধর | খুনের বদলে খুন লইয়ে বত্বর ॥ বিশেষে বিপক্ষ 
দাদী আছয়ে আমার । শপথ করিয়ে মিথ্যা কবে বারস্বার । 
যে দেখিস্থানের গণনা জানিকি হয়। এখানে খাকিলে 
অর্ধ মরণ নিশ্চয় । পলাইয়ে যাই যদি লয়ে নিজ প্রাণ। 
কেমনে অবল। বালা পায় পরিদ্রীণ ॥ লঙ্কটেতে হয় মম জীবন 
দ্বায়িনী। দেবের ছুলভা কন্যা ব্রলোক্য মোহিনী ॥ পিতৃ 
শোকে মহীভলে পড়ে শ্বতুযুপ্রায়। আমিভ্ভিন্ন ,নাহি অন্য 
বাচাতে উহ্থায়॥ যা থাঁকে তাগ্যের ফল ফলিবে নিষ্ঠয়। 
রনমা'লী বলে যুক্তি ছেড়ে মাওয়া নয়। 

সতী পতির মিলন। 

: ভ্রিপদী। ব্রক্মচাঁরী'খষি ধন্য, পিতৃশোকে মুঙ্ছাপয়। 
ছিন্নন্চিন্ন জীর্দ কলেবর | অধর! হয়ে রধায়, ধুলায় লুখিত 
বায়, মনস্তাপে তাঁপিত অন্তর | জনোজ নেত্রেতে জল, বদ 
স্তর হল, পলধর নন জল বারে । এলো েলে! কেশ বাস, 
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অন্কয়ে নাহি উললীস, ুধাহগু বদন শুক ভরে। হাহাকার 
শক ধ্বনি, করিয়ে পড়িল ধনী, ধ্যানির হইলধ্যান ভঙ্গ । ব্যস্ত 
হয়ে নিবারণ, নিকটে করে গমন, রমণীর ভাজিতে আতঙ্ষ। 
দেখে কন্য। লবাকা'রঃ শবাকায় হয় তার, করে করকরে 
আক্রমণ | প্রি়নীরে প্রিয় ভাষে, কন বাক্য ষফত আসে, কেন 
হেন বিষ বদন এ স্থানে থাক! এক্ষণে? সুযুক্তি না হয় মনে, 
চল২ গৃহে লয়ে বাই। যা! ছিল হলে! হবার+ ন! জানি কি 
ঘটে আর, জ্ঞান হয় প্রাণ রক্ষা, নাই। রক্তমুখী নিস্তারিণী, 
নরের শিরপাঁরিণী, নর মুণ্ড মাল! ধার গলে। কটাতটে নর, 
কর, সর্বাজে রুধির নর, নরেশ্বর,চরণ'যুগলে॥ নিবারণ ব্যস্ত 
হয়ে, রমণীরে ক্রোড়ে লয়ে, উপনীত হন নিকেতনে | যেমন 
নি ভার্যায়) শুয়ায় আনি শষ্যায়। ুর্চে সা করেন প্রাণপনে॥ 
করেতে করি ব্যজন, অবিরত পমিরণ, লতা জ্ঞানে দের পতি 

গাত্রে। রুন্ঝয়ে পতির তাৰ, প্রকাণে সতী হ্বভাব, চৈতন্য 
হইল স্পর্শ মাত্রে॥ সন্রোদক বাটাভরি, বৃদনে তুলিয়ে ধরি 
স্বহস্তে খাওয়ায় রমণীরে । এলোথেলো ছিল বেশ, দেখিল 
সুবেশ বেল, নেত্রশ্বর বিদ্বিল গ্গরীরে । নতী পতি বংবোগে, 

' ধরল বিষম রোগে, নিবারণ কন চন্দ্রাননে | উঠই উঠ প্রিতে, . 
যায় নিশি পোহাইয়ে? মিথ্যা শোক কর অকারণে ॥ তুমিত 
আমার হিত, করিয়াছ মথেচিত, তৰ হিত বলনা কি করি। 
রুবিতে ন! পারি ভাব, কি তব মনের ভাব, প্রকাশিয়ে কছলে। 
ক্ুন্দরী॥ প্রহজে আমি বিদেশী” প্রভাত হইলে নিশি, সম্থা- 
নেতে গমন আমার । যত দিন বেছে রব, ভোনার প্রশংনা 

কব, সুধিতে নারিব তব ধার অপ্রকাস্ত ছিল আন্ত, হলো 
দৃশ্ঠ সুপ্রকাশ্ট, মনেই ওদাস্ত 'মোহিত। কিব' যুগ্ম পয়োধরে, 
যোগীঞন মন হরে?যুবাগণ হেরিলে মুচ্ছিত॥ নালাগ্রে গঞ্- 
মতি, হেরে ছন্ন হত্ব মতি রতীপতি রতী নিন্দ। করে পক 

.বিত্ব ওষ্ঠাধর, বিনি আস্ত সুর্ধাকর। বচনে বদনে ছুধাখরে ॥ 
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যেমন শোভা বয়ান, তেমতি পন্বনয়াৰ, গ্র্থ গাজে শবর্ণ কত 
মাজে | দেখে চক্ষে নিবারণ, চঞ্চল হইল মন,চাপিয়ে ধরিল 
বক্ষ মাঝে ॥ মনে২ ভাবে ধনী, ৰ্াস্ত অভি গুণমণি' বিফাঁছে 
কেমনে পুরে সাধ | পাইলাম গুণনিধিঃ বিধির একি অবিষি, 
প্রথমেতে ঘটান প্রমাদ ॥এছেন শখের রাত্র, মম পক্ষে কাল 
রাত্র, বরপাত্র ৰরঘাত্র ভাবে। মধু লোভ মধু আশে, ব্রমিছে 
কুণাল পাশে, নৈরাশে শ্বদেশে চলে যাবে ॥ ঘৃত অন্নি এক, 
ঠাই, রাখিতে নিষেধ তাই, কি করিব উপায় এক্ষণে। 
পিতার পতন অদ্য, অশুচি রয়েছি অদ্য, প্রিয় পতি তুষিব 
কিদানে॥ পুরুব নিলজ্জ অতিঃ কোলেতে পেলে যুবতী, 
নাহি পারে ধৈর্য ধরিবারে। রমণীর আকিঞ্চন, হয় বটে 
মন২, লজ্জা ভয়ে প্রক।শিতে নারে ॥ দ্বিজ বনমালী কয়, 
বর্বদিঠা রক্ষ1 হয় কর যুক্তি এমন বিধান। ব্যস্ত অতি 

নিবারণ কিমে হবে নিবারণ, হ।নিছে মদন ফুলবাণ | ূ 

যোগমায়। দছরশনে নিবারণের খেদ। 

পয়ার। পতির ব্যাত্ত'র দেখে আনন্দিত মন | মনেই 
বর মাল্য করেন অর্পণ । হাস্য পরিহাস্য ভাঙ্য রহাস্ত 

কৌতুক | কেমনে হইবে দান যৌবন যৌতুক ॥ জানেন বিষম 
মান। বোগমাধ। নতী | কে শাল ছলেতে পুনঃ ছলিলেন 

জতী॥ কপট. মুস্ঠায় মুর্ছ। যান পুনর্র্ধার। নিমিষ নাঁছিক চক্ষে 
যেন শবাকার | দশনে দশচন ঘরিষণ কত করে। বিকট 
কটাক্ষপাত পত্তির উপরে ॥ সরোজ গঙ্গার সুত নিরখে 
কন্যায়। স্ত্যুর লক্ষণ দুঁষ্টে করে হর হায়। নিশ্চর জাশিল 
কন্য। মরিল এবার | আপনা আপনি কত করে তিরস্কার ॥ 
কেন ন1 হুইল হৃত্যু আনিয়ে.এখানে। কেমনে আশ্চর্ধয শোক 
লহ! বাৰে প্রাণে ॥ কেন বা দিলেন বিধি রূমনী রতন | বস্তা 
প্র ভাগ্যে ভোগ হয়কি এমন॥ নেজ জলে বিবার 
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ভামিতে লাগিল রসণধী নিরব হয়ে পকলি শুনিল। পুপর্বার 
খধি পুত্র নিযুক্ত মেবায়| ভয় প্রাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে ডাকেন 
চাপায় ॥ উত্তর ন! পান তাঁর রয়েছে শয়নে। হ্ৃত্যুব হয়ে 
রয় ধাষির মরণে॥ এই রূপে) যেই নিশি প্রভাত হইল। হূ্গ 
বলৈ নিবারণ অমনি উঠিল | যাই যাই বলে কিন্তু যাইতে 
না পারে । তথাপি কিঞ্িৎ ছল দেখান কন্যারে। করে করি 
খুজি পুথি বস্ত্র আগরণ। রমণীরে কন তুমি উঠহ এখন ॥ 
গ্দেশেতে যাই আমি তোমার কল্যাণে। থাঁকিবে গৃহেতে 
তুমি খুব নাঁবধানে॥ দেবী; দরশনে হেথা এসে কত জন। 
ছলে বলে কি কৌশলে করিবে কুবণ|* উচিত তোমার বাস 
নিজ পতি ৰামে। এক্ষণে এখানে বান মনে নাহি আনে। যদিও 
না হও তুমি লাঙান্য! কামিনী। সহায় তোমার হন দেখী 
নিস্তারিণী। তথাপি দাই নন্ধ একাকিনী থাক!। *বিপ্ 
সম্পদে পদে পদে ব্যয় টাকা॥ অনর্থের মূল অর্থ শুন 
দুন্দরী। সাবধানে থাক তুমি এই বাঞ্ণা! করি॥ সৎগ্রতি 
বিদায় আমি মাগি তব স্থানে। দেখে শুনে লও দ্রব্য যা 

. থাকে যেখানে । চিরকাল তব ও৭ করিব শরণ। তোমার 
ক্লপায় দেশে হইল গমন বাক্যদ্তা হই আমি তব বিদ্ট-. 
মানে । কি দিয়ে জুখিব ধার ৰল না এক্ষণে । আছয়ে আমার 
এক্ হীরার অঙ্গুরী। *দস্তউ হইয়া লও এইসবান্) করি। 
সকরে পরায়ে দিয়ে রমণীর করে। শ্রীছুর্গা শরণ করি উচিষ 
নত্বরে | একুলের কামিনী হয়েনপুরুষের মনে | লাজে নাহি 
কয় কথা ভাবে মনে মনে 1 প্রকাশীতে নাহি পারে মনের 
মাঁনস। ভেৰে চিন্তে দেখিলেক মা কহিলে দোষ॥ আস্তে 
ব্যস্তে উঠে কন্যা পড়িলেন পায় ।" নয়ন জলেতে কমলাগ 
ভেলে বায়। বিনয়|করিয়ে বলে ইন মহাশর়। আইবুড়া কনা! 
আমি থাকি পিত্র/লয় ॥ তব আগমনে মম পিতার বিলাশ | 
বলা কুজের বাল! করি কোথা নাল'| অনুগ্রহ করে'মোরে 
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করুণ গ্রহণ। দানীহ্য়ে রাতদিন লোখিব, চরণ || রমণী 
কটাক্ষ শর বিদ্বিল অন্থরে | অমনি বন্ধন হন মায়ারজজ, 
ডোরে ॥ সুধাহশু বদনে সুধা মিশ্রিত বচন | শ্রৰণে সন্তোষ 

হয়ে কয় নিবারণ।|| যা ছাতে উপকার ভব তাই করাহুবে। 

এক্ষণে আমার বাক্য রাখ দেখি তবে || গত নিশি উপবানী 
রয়েছে আপনি । আ্নীন করে এলো গিয়ে সরোজৰদনী ॥. 
তোমার পিভার ভুমি এক মাত্র কনা!। পিতৃ কার্ধ্য করে 
এনে হও আগে ধন্য।॥ নংপ্রতি নহার আমি হলাম তোমার। 

অগ্রেতে কারব তৰ পিতার শভ্কার || চাপারে কহিল 
যাও দেবর মন্দিবে | দেখে এলো শব পড়ে আছেকি 

প্রকারে ॥ আজ্ঞা অনুর্ীরে দানী আনিয়ে ত্বরিতে । দেখিল 
শবের চিহু নাহি মন্দিরেতে || দাসী আলিন নমাঁচার কহিল 
যেমন |, নিবারণ যোগমারা দেখিল তেমন || দশরীরে স্বর্গ 
বাদে জনকের জায়া। নিবারণ মুখে শুনে তুষ। যোগমায়। | 
বষথ। সাধ্য আদ্য শ্রাদ্ধ দশদিন পরে। করিলেন বোগমায়। 

তি শ্রদ্ধা করে॥ ব্রাঙ্ষণ তে।(জন আদি করান বিক্তর।থাকিয়ে 
থাকিরে কান্দে শোকেতে কাতর ॥ স্বদেশে বাইতে বাঁঞ্চ। 
না-করে কুমার | দেখে সঙ্গ ত্বলে অঙ্গ আতর ঢাপার ॥ অতঃ 
পর উৎলিল প্রেমের তর । রলিক রমীকা দোহে করে রঙ্গ 
ভঙ্গ। অন্ত মান ভাষ! বনমালী ভাঁষে। সুনিবর মুখে শুনে 
হৃপৰর হাপে। 

সতী পতির প্রেম যুদ্ধা। 

লঘ্ু-ত্রিপর্দী। কন্যা 'বোগমায়া। জানে কত মায়াও নর্বব 
গুণে গুপবতী | মিউ মি ভাধে, হাস্য পরিহাসে, আনাসে 
ভুলায় পতি। মনোমত বর, পাইয়ে সত্তর, পিতৃ শোক 
ভাল হলে! । বসে একাঁসনেঃ কথোপকথচুন, প্রেমরনে চর 
ঢল.॥ পড়ে নের শরে। উভয়ে শিশ্ুরে, পরস্পরে চেক ভারি । 
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অগুচি ঘুচিতে, না পারে লহ্িতে, অধিক কাতর! নারী ॥ 
পৃর্ণ ষোল কলা, কতই অবলা, সহ্থিৰে ফৌবন ভার । মদন 
স্বালায়, অঙ্গ জ্বলে যায়ঃ অপরাধ নাহি তার।। অগ্রে পরি- 
চয়, খবিকন1 লয়, কোন ক্গ]ৃতি কিবা! নাম | কোন কুলোস্তব। 
গোত্র কিবা! তব* বলবাস কোন গ্রাম ॥ ধূর্ত নিবারণ বুঝিয়। 
কারণ, পরিচয় কয় ছলে। পুর্কেতে ব্রাক্মণ সংপ্রতি ঘবন, 
মক্কা পিয়া ছিলাম বলে ॥ হারায়েছি কুল, ভাবিয়ে ব্যাকুল? 
হলে অনুকূল তর্সি। করে বিবেচন' কহ ল্ুলোচনাঃ উচিত 
যা হয় করি ॥ প্রাণ্ডে পরিচয়ঃ রমণি বিস্ময়ঃ এমন নাহি লত্ভ- 

বে। মাতৃ বাক্যশ্রায়ঃ ভজিব নিশ্চয়, ভট্ট ীলে বা থাকে হবে। 
খধির তনয়। রণিক প্রলয় জিজ্ঞাদেন প্র্রির! প্রতি । ভব 

বিবরণ, করা শ্রবণ, কোন কুলে কুলবতী ॥ এ নব যৌবনে, 
সপিয়ে বনে, আহা মরি কি ছুর্মাতি। সত্য বিবরণ,*করায়ে 
শ্রবণ, তুষ্ট কর গুণবতী॥॥ বুঝিয়ে আভানে, যোগমায়া 
হালে, অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ । ভাবে মনে মনে, হইবে কেমনে। 
প্রথমে পতির অঙ্গ ॥ যুদ্ধের নর্্গায়। খষি পুভ যার, অধর 
অধরে ধরে। দিয়ে আলিঙ্গন, চুম্বিল বদন কর দের পয়োঁধরে। 
ও রদ কেমন, জানেনা হুজন। প্রথমে না পায় দ্বার। বিধির" 
স্ক্টি বিধি, শিখালেন বিধি, লাপক্ষ কষ্চকুমার ! পুরুষ পরশে 
রম্তী হরষেঃ রমেতে রন উঠিল | গলে মতিহার ছিল চ মু- 
কাঁর, তখনি খুলে লইল ॥ ধর্থ সাক্ষি করে, পরাইবে বরে, 
বলে তৃমিৎমম পতি | যৌতুক যৌবন, করিলু অর্পণ, জ্রীপদ্জে 
ঁপিহ্ন মতি ॥ হারে হার মন+ কহে নিবারণঃ হলে ভূমি মঙ্গ 
জায়া। দিতে আভরণ, নাহি অপ্য ধন্ত, তোমারে দপিলাম 
কয়] ॥ পিতৃদত্ত ধন, বর আভরণ? রমণী বাহির করে। করিরে 
কেতুক, দিলেন যৌতুক; সহন্তেন্পারায়ে বরে ॥ দেহে নব্য 
ব্লেতিঃ কেহ নহে ক্কাঁতি। সকার্ধয নাধনে দেরি । আহা উন করে, 
রমন শিহরে, পত্র বল ৫হরি 1 লাজানে সন্ধান, কোন 
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পথে যান, নায়ক পাইয়ে কট । অনেক গউলে, অনেক 
পীড়নে, খুজে মেলে পথ পঙ্ট॥ দারুণ প্রথার করে বারে 
খার,ঃ রতিপতি দেখে রগ | যাইতে অন্দরে? পুলক অন্যরে? 
আবেশে অবশ অঙ্গ | পাইতে নুত্বাদ, উভধেরি নাধ, শীত 
ক্ষান্ত নাকি পায়। বনমালী তণে। আনুতি দেওনে, যজকুওড 
ভেদে যায়।! 

মতা পতির আনন্দে চাপার হিল | 

পয়ার। দেখহ নারখর মায়া একি চমহুকার। হ্বদেশে 
যাইতে আর না চাহেষী্টার ৭ যুবক যুবতী প্রাপ্তে মা বাপ 
ভূলিল। আনন্দ তরঙ্গে পড়ে ভূয়া রহিল ॥ দেখার কৃপায় 
পায় নাহি কষ্ট লেশ। কতদেশ হইতে পূজ! এসে নিত্য 
বেশ।|' অপর লাহিক ঘরে কারে করে ভয়। অর্থানশি নতী 
পতি একালনে রয়! কামঘাগে নিশি জাগে দিবসে শয়ন । 
কথায় করে মদন দমন| নৃত্য গীত বাদ্যোদাযম হাস্য পরি- 
হীস। অন্যে বদি দেখে কয় গণিকা নিবান।॥ নিবারণ হতে 
ছুঃখ হলো নিবারণ । নর্ধবদা থাকেন নারী আনন্দিত মন || 
'দেবীর সেবার রত.উত্তয়ে সমান। নিত্য দেয় নিত্য পৃজ! 
যেমত বিধান ॥ রাত্র দিন লয়ে পতি করে সতী রঙ । দেখে 
গুনে চাপার ভ্বলয়ে পোড়া অঙ্গ॥ চিরকাল জাতক্রোধ অন্থ- 
রেতে ছিল। সময় পাইয়ে কন্যা! তারি শোধ দিল কথায়২ 
ঠা! করে যোৌগমাঁয়া। কিছারবিছার জ্বাল! জ্বলে হেল 
কায়া॥ কি করে পেটের দায় ন! থাকিলে নয়। মন ছুঃখে 
নর্ববদা বদন ভারে রয়.। শশুরের প্রিয় দানী করিয়ে শ্রবণ 
শ্বাশুড়ী বলিয়ে সদা ডাকে নিবারণ ॥ প্রমদারে নিষেদেন 
কহিতে কুভাষা। প্রিয়বাদী ₹ইলে সর্ধত্রে ি।লবাদা। তথাপি 
জাতীয় ধর্ম ছাড়িতে না পারে । থাকিয়ে কটু কহেন ভা- 
হারে | পূর্ববমত গিম্িপোলা না থাকিল আর। ব্রদ্ষচারী 
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পতনে নকল ছারখার ॥ ঘেমত আছিল গর্ব খর্ব চততোর্খিক। 

আপনি আপনে লা মানে ধিক্২ ॥ অতি অপ্প দিনে বোগ- 

মায়। গর্ভবভী। দেখে আনন্দিত হয় সতী আর পতি || 

উপর বাড়য়ে কউ কয় পউ.ছলে। বিষম হিংসক মাগী ভাল 

দেখে ভ্বলে। কথাই গালি অজুনি মট্কান। থেকে২ সর্বক্ষণ 

ধর্দেরে ধিয়ান॥ পতির খাতিরে সতী শয় ততো। তাঁর। 

তথাপি তাড়াতে চায় একই বার ॥ বনমালী বলে চাঁপা 

হয়ছে। প্রবীণ । জাননা কি নকলেরি আছে এক দিন ।॥ যে 

জেরে করিবে জোর সে নাই এক্ষণে | সংগ্রতি উচিত হয় 

ঘখক। মানে মালে | মনেই জান তু কন্যাটা নয় পর। 

জামাতা হুহিতা। লয়ে সুখে কর ঘর ॥ 

যোগমায়ার প্রতি চঁ।পাঁর ভ্'দন1| 

উত্তর পঞ্ার | শুন দেখি ত্রাঙ্ষণের মেয়ে এই কিলো! তুই 

ঘতী । পর পুরুষকে পতি বলে বিলাইলি রতি ॥ জাতি কুল 

তাঁর জানিস্নাকে। কথায় গেলি ভূলে । কুলিনের মেয়ে হয়ে 

কালি দিলি কুলে ॥। ও বেদের ছেলে ব্রাহ্মণ বলে মাঁরন মন্ত্র 

" জেনে । তোর বাঁপ্কে মেরে তোরে ঘেরে বনেছে এক্ষণে সা. 

কে কোথা শুনেছে কিন্বা দেখেছে নাক্ষাতে। দেবতা হয়ে 

নরবলি লন আপনার হাঁতে ॥ ওর রংট! কটা মোট। পাঠা 

মতন গর্দাীন | দেখতে বড় মন্দ নয় বেদের সন্তান ॥ উপপতির 

যোগ্য বটে কলেও করা যায়।* অনাশে পসন্দ করে বুড়ে। 

'ছাব। তায় অবাক'হয়ে আছিল তোর রকম দেখে শুনে। 

কমল-কলি ফুটায় ছোড়া 'কুহকের গুণে ॥ ভাগে! মিন্ষে 

গেছে মরে বাচলে। জেতের দ্বীয় । এখন বিআর তোর হাতে 

ভীত তাল মানুষে [ধায় ॥ থাকৃতা যদি পুরুব ঘরে যেতে! 

কাঁটা বেটা । এর্বাবারে'তোর ঘুচে যেতো! গয়না নাড়ার 

লেখ ।দেশাস্থরি কর্তো গালে দিফ্লেচুন কালি। বিস্বা গ্াঠার 
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মতন কাটতে! ওরে পুজে রক্ষাকালশী। ও বেদে ছোঁড়া গুশিন 
বটে বলিহারি যাই। এমনি পৌশ মানালে তোরে দজ-ছাঁড় 
নাই॥ পথের পথিত ধরে ভাপ লুঠে নিলি মজ1। তালকুলে 
জন্মে তাল তুলে দিলি ধল। | দেখে শুনে বুক্লিনাঁকো যৌব- 
নের ভরে। পশ্চাতে পন্তাতে হবে প্রাণ দপিলে পরে ॥ 
ও বেদে বেটা বিষম ঠেট। জাহ্গির শেব। পেটের দায়ে, 
ঘুরে বেড়ায় এ দেশ ও দেশ ॥ ভাগ্য ফলে বাচলো ছোড়া! 
মরেষেত কাজি। হুতভাঁগ! বলে ওরে ত্যাগ করেছেন 
কালী || যা হবার হয়েছে তোরে বলিল যোগমায়া। এক্ষণে 
ও পরের প্রতি করিলল! আর মায়া || ও ফাকের ঘরে লুটলে 
মজ। ফাঁকি দিয়ে এসে। ফাঁপরে ফেলিয়ে রে পলাইবে 
শেষে ॥ অনাশে অৰলার মন করে যেজন চুরি। শেষেতে 
মজায়. পে জন বুকে মেরে ছুরি ॥ রকম ছেখে বোধ হয় ছোড়া 

সামান্য চোর নয়। মিষ্ট ভাবে হাসে ভুলে রমণী প্রলয় ॥ 
নটির মতন নাট ভারি তোর ঠাট দেখে বাঁচিনা| কুলের 
কুলবতী হয়ে নাই কি'কিছু ম্বণা ॥ পায়ে হিরীকাঁট! মল ঝমর 
ঝূমর করে। কিবাহার চন্দ্রহার নিতম্ব উপরে ॥ দাতে মিলি 

,স্ুচকে ছানি ভাল ঢলান ঢলশলী। অভাগ। পাইয়ে ভাল 
আভাঙ্গা তাঁজালি॥ গলায় গজমতির ছার মুখে মধুর হানি। 
বারাগায় দাড়ালে লোকের গলায় দিন ফাসি ॥ দেখে তোরে 
বেদে ছোড়া পড়ে গেল ফাদে ।'ও আছে কিনা আছে বলে 
মা! বাপ দেশেকান্দে। যেই ডেগর] ছোড়। নেকুর! করে 
ছেলে কথা কয়। তুই অমনি বনে পড়িস ঢলে বিলম্ব না লয় 1" 
মরি কি ভোজবাজির খেল! প্রকাশ এ সংনারে | একবারে 
বস কল্যে তোরে বনিকরণ করে ॥ তাল টলান ঢলালি ভাগো 
মরি গেছে বাপ। মাথার উপর ধর্ম আছেন লবেন না এ 
পাপ॥ ভাল যছি চান এক্ষণে তাড়িয়ে দিগে ওয়ে | তুদ্ধ 
করে পৰ তোরে চান্দ্রায়ণ করে। এর পরে তোর ঘটাবে 



পদ্মগন্থা উপাধ্যার্ন। ৮৩ 

বিপদ গর্ত যদি হয়| ও ফাকের ঘরে মজণমেরে গলাৰে 
নিশ্চয় | এখন গোপণ আছে ভাগ্য করে মানি। প্রাণ গেলে 
ন। করবে প্রকাশ আমিযাহা! জানি । বনলমালী বলে চাপা 
ক্ষতি কি তোমার! জামাইটারে দেওনা তুমি শ্বণ্ডরের ভার ॥ 

যোগ মায়ার প্রত্যুত্তর | 

 উদ্ভউ পরার ।বল দেখিলে কালামুখী তোর এ কুরুদ্ধি কেনে 

মিছি২ করিল কুচ্ছ বিশেষ না জেনে ॥ আমি লতী কি অসতী 
তুইতাজান্বি কেমন করে| অপনা'র মতন দেখিনবুঝি সকল 
নারীরে ॥ ভাগ্যে পিতা গেলেন স্বর্গে তেই হলি তুই মতী। 
কু'ড়োঙ্গালি করে করে ধন্মে দিলি মতি। কি ত্বলানট! 
ত্বলিয়ে ছিলি দেখ ন! মনে ভেবে । চির দিন অধর্মের ভরা ধর্ম 
কত নবে॥ রাড় হয়ে তোর সাড়ের মতন পূর্বে ছিল'ঠাট। 
এখন স্ুখন্ কমল নুখিয়ে গিয়ে তুৰ্ড়ে হলো কাঁট। তাতে 
নাইকো মধু কেন বধু বস্বে সুখ্ন ফুলে। থেকে তাতেই 
বুঝি উঠিন জ্বলে২। এ্রয়োতীর কপালে সিম্দর দেখে হিংসা 
তোর | গয়ন। দেখে ময়ন! বেটা হয়েছিন কাতর ॥ এখন বুঝি 

' দেখে শুনে ফেটে যাচ্ছে বুক| ভেবে দেখ্না পরের জলে" 
কল্পলি কি কৌতুক॥ খয়া দাতে তর! মিলি পানে রাঙ্গা ঠোট। 
ধাত ছিল রাড় গলায় দান! পাছায় ঝুলতে গ্রোট ॥ তাতে 
চাবির গোছ। ঝুলতো। আচ্ছা ঠিকানার উপরে | দেখে লোচ্চা! 
দিয়ে গচ্চ! £ষত ভাল করে ॥ গেবদ] পায়ে পরিলনে মল খেদ 
রয়েছে মনে । আমায় দেখে ঠা বুঝি করিন মে কারণে । 

শুই এখন কি লব ভুলে গেলি ওরে কড়ে রাড়ি। যদি সইতে 
নারিন মর গে জান! দিয়ে গলায় দক্ডি॥ তই ভাঙ্গা ঢোলে 
বং চড়ায়ে বস্গে ধাঁ বাজারে । কুত বেটা কাটি দিয়ে বাবে 
পরক করে ॥ তোর1ছোট মুখে বড় কথ। শুনে হাদি পায়। 
পদ্ধিকে কোস্ উপপতি ক্ষতি কিমোর তায়। বাপের 
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উপপত্বী বলে খেমিলাম এক্ষণে | মুখ সামলে কইথি 
কথ! যদি থাকৃতে বাঞ্চ। মনে ॥ তখন তোর তো গিয়েছিল 
চারি কালের তিন রাল। পর পুরুষকে নিয়ে মজা কলি 
চিরকাল ॥ বেদে বলে গালদিন যারে ৰেদেতে নিপুণ । তুই 
নিচ হয়ে কি জান্বি বেটা মহতের গুণ ॥ জহরি না হলে কি 
জহর চিন্যে পারে। যাঁর সন্ত্র শুনে নিস্তারিণী হত্যা রক্ষা, 
করে ॥ আম তোর কথায় বেদিনী হলাম ফির বেনাত আর। 
চিরকাল জল যুগিয়ে লো৷ ভোর থাকা হলো ভার । এখন 
থাকৃতে যদি চাস্ এখানে দস্তে তৃণ করে। পড়্গে যা সেই 
বেদের পায়ে যদি রক্ষা করে॥ বনযালী বলে উচিত ক্ষান্ত 
হতে তায়। মাতৃ তুল্য ছিল চাপা! ঝধির কৃপায় ॥ মুনি মুখে 
নৃপতি শুনিয়ে কত হালে । পুনর্বণর কি হইল মুনিবর ভাষে ॥ 

নগর ভ্রমণার্থে ষোগমায়ীর নিকট হইতে বিদায় |. 

পয়ার। শুন রাজ! অতঃপর টদৈবের ঘটন। নখর 
আমিতে বাঞ্। করে নিবারণ || রমণীরে কছে তুমি থেক 
সাবধানে । বেড়ীয়ে কিঞ্চিৎ পরে আমিব এখানে ॥ একাকী 
সর্বদা] ৃছে থাঁক। ভারি দাঁয়। বোৰার মতন থাক! কদাচ 
নাযার॥ বিপদে পড্ডিলে দেখে বন্ধু কেবা আছে। ভদ্দের 
উচিত হয় যাওয়। ভদ্র কাছে। যোগমায্া কহে যাও এসে! শীঘ্র 
গতি । একাকী চলিল শিশু আনন্দিত মতি ॥ কতক দূরেতে 
দেখে জ্ন্দর নগর। অনেক ভদ্রের বাল জ্ছান, মনোহর ॥ 

যাইতে যাইতে পথে করে নিরীক্ষণ। ক্রমেং যার কত 
নৃপতি নন্দন | হয় হক্তী রথ রথ লসঙ্্যা নাহি হয়। দেখে 

মমারোহ শিশু দু প্রতি কয় ॥ কিবা নাম কোথা ধা 

কাহার লম্দন। কোথায় যাবেন লবে কিবা গুয়োজন | বিনয় 

করিয়ে দূত কয় মহাশয় । নিচজাতি মো'1 কিৰ। দিব পরি- 
চয়।1গশুনেছি যাবেন নবে কাঁশ্বীর গ্রামে । সয়স্থরা হবে 
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কমা) হেমাছিনী নাঁমে। রূপের তৃলনা নাই গুণে ততোধিক 
বিচারেতে রাজপুল্র মানে সবে ধিক॥ দুতমুখে পরিচয় 
পাইয়ে নিশ্চয় | চঞ্চল হইল চিত্র ধৈরজ ন। হয় ॥ জিজ্ঞাস! 
করিয়ে এক নৃপতি লদনে.। বিশেষ সংবাদ সব শুনিল শ্রবণে॥ 
সাঁধীন নৃপতি বাল! রাজ্জী হেমণঙ্গিনী। ৩০ যেন শারদ। 
রূপেতে সৌঁদামিনী ॥ অপুন্রকে মাতা পিতা যান স ময়ণে। 
রাজ্যের রক্ষিক কন্য] তাঁহারি কারণে । করিয়ে দারুণ পণ 
শাস্ত্রে পরাজয়। বয়স্ছা হয়েছে তবু বিবাহ না হয় ॥ স্ছানে২ 

হইতে কত ভূপতি নন্দন। বিচ'রে হারিয়ে দেশে করে 
পলায়ন ॥ শ্রবণ মাত্রেতে শিশু হইল চঞ্চল । দৈবের ঘটন। 
যাহা কে খণ্ডাবে বল॥ কেমনে যাইব তথা ভাবে নিবারণ | 
মনে২ লিদ্ধান্ হইল নিরূপণ ॥ যাইছে অনেক রাজ! বহু সঙ্গী 
লয়ে। মিশাইয়ে যাইব তাঁদের সী হয়ে । তেমন কমিনী 
কত জ্জাগ্ পাওয়া যায়। সংপ্রতি হইবে কষ্ট কি করিব তায়। 
এতো যে শিখিলাম বিদ্যা কিনের কারণে । পরাজক্ল মানি 
যদি রমণির সনে ॥ যোগম্য়!র প্রতি মায়া সকলি ভুলিল। 
এক নৃপতির সঙ্গে হক্তিতে চড্ডিল [ব্রাঙ্ছণ বলিয়। রাজ। সঙ্গে, 

লয়ে যায়। আহীরের কষ্ট কোন মতে নাহি পায়॥ অভি", 
অপ্প দিন মধ্যে উত্তরিল তথা | নগর "দেখিয়ে মুখে নাহি 
সরে.কথ। ॥ বহরের প্রান্ততাগে দেখে রাজাঠাণ। সম" 

রহ দেখে কত করে পলায়ণ ॥ কার লাধ্য গড় মুধ্যে প্রবে- 
শিতে পারে। অন্যের, থাকুক কাধ রাঁজ। ঝকমারে ॥ ৰি- 

শেষে গরিব পক্ষে হয়ে যেন কাল। কতই প্রহার করে দ্বারে 
দ্বারপণল ॥কেহ২ তারি মধ্যে দিয়ে কু ধন। গড়ের ভিতরে 

যায় বাঁচায়ে জীবন ॥ দারিদ্রের সাধ্য নগ্ন যাইতে তথায় |' 
দেখিবারে নিবারণ চতার্দগে চায়) বার লক্ষে গিয়ে ছিল, 
নে তো। পলাইল। ফাপরে'পড়িয়ে শিশু ভাবিতে লাগিল ॥ 

[৮ 74. 
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স্ব বনষালী বলে ভেবনাক আর । প্রথমে যে পা খে 
পরে শখ তার। 

কাশ্মীর ব রণ] | 

দীর্ঘ ত্রিপদী। হেরি পুরী কাশ্মীর, নিবারণ মেত্র স্থির, 
গ্রাম যুড়ে দেখে গড় হানা | গ্রবেশিতে রাজধানী, নাহি 
পারে গুণমণি, দ্বারপাল দেখে করে মানা ॥ অস্ত্রধারি কত 
জন, ভ্রমিতেছে সর্ধবক্ষণ”মোগল পাঠান রজপুত। এড্ডিভোল। 
জুতা পায়, জাম! যোল্ডা পর গায় সাক্ষাৎ যেমন যমদূত। 
তদ্রের সমন্তানে পেলেন যেন পাক] কল! গেলে, ছলে ৰলে হরে 
তার ধন। চোবে যদি দেখ। পার, জুতায়২ তার যমালয় 
করার' দর্শন ॥ দিয়ে বন্দুকের ভুড়াঃ মেরে করে হাড় গুড়া, 
ভয়ে সাধু হয়েযার় চোঁর। কারে মারে কারে কাঁটে, কারে 
গিয়ে বান্ধে কাঁটেঃ বলে বেট। রক্ষা নাই তোর ॥ ঘুস যদি 
কিছু পায়, পায়েতে ধরে বনায়,জ্ঞনে হয় ধন্মশীল অতি। নিবা- 
রণ ভয়ে তারে, কত আশীর্বাদ করে, নগরে প্রবেশে শীঘ্র 
গতি ॥ চতুর্দিগ নিরীক্ষণ, করে শিশু বিলক্ষণ, মনেই ভাবে 
গুণমণি ! এ লব রাজত্ব যাঁর, বলিহা(র যাই তার, ধন্য সে 
রমণী হেমার্জিণী। গ্রাম যুড়ে বাঁলাখান!, কতই বৈঠকখানা, 
স্বর্ণপুরি হেরে হয়ে জ্ঞান। কত শত দেবালয় সকলি প্রস্তর 
ময় যেন বিশ্বকম্মীর শিশ্বীণ ॥ কতই পাষাণময়ী, কতই ব1 

ক্বমন্ী, কালী নিদ্ধেশ্বরী দুর্ণা তাঁরা । শত২ শিবালয়, কতই 
বি, আলয়, পূজা করে পুরোহিত যারা॥ শস্ব ঘণ্টা,কাসোর, 
চাক ঢোল করে পোর, 'নহুবত্ত বাজে দিবা নিশি । ন্ডিং 
ঘড়ি বাজে, বিয়ে মন্দির মাঝে, মি করে যোগী খখি॥. 
ত্ছাঁনেই লরোবর। বারি অতি মনোহরঃ কড় লোকে করে আ্বান, 
পান ৭.বাঁরি চরে বারি চরে, হংলী হংদ কেলি করে, মীন 
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ভাল বৃক্ষের সমান ॥ কত শত উদ্যান, ফলে ফুলে শোভা 
পান, পুষ্পের মৌরবে পূর্ণ গ্রাম । শীঁধরেই যায় ধীর, নাকি 
হয় মন স্ছিরঃ মনে মনে জণপে হুর্ণা নামু ॥ ত্রাহ্ষণ প্ডিত যত, 
বেদ পড়ে অবিরত, কারস্থ মুনলফ দর আল1। বৈদ্য যায় 
গলি২, লয়ে উষদের গুলি, ৈষ্বেতে জপে জপোমালা। 
বাজায় ্থদক্গ বীণে, গতি নাই গৌরাঙ্গ বিনে, দিন গেল বল 
হরি হরি। বাজাইয়ে শেতারা, শ।ক্তে ডাকে ভারা, ষে 
তারার নামেতে ভবে তাঁর ॥ সৈবে বাজার তাঁনপুরো, মুখে 

বলে হর১, নাস্তিকের আত্ম লেব। কম্ম। রাত্র পিন না্ছি 
ব্যাজ, বাজাইয়ে পাখোয়াঞ্গ+ যবন জাজন করে ধর্ম! 
ভ্রমিতে২ দেশ, আশ্চর্য্য দেখিল বেশঃ বেশ করে কত কুল" 
বতী। সকত্বারে দিয়ে ফাকি, জে কত্বা কমলাকি, আছ মরি 
কি কালের গতি ॥ যোগীগণ যোগ।সনেঃ ভজে নিতা নির- 
জনে, যে যোগ নংযোগেতে নির্বাণ । ব্রঙ্গজ্ঞানী যত জনা, 
করে ব্রহ্ম উপাননা, ব্রদ্ধরন্্রে ব্রঙ্ধরে জাগান ॥ পরে জস্পটের 
পাড় দেখে গিয়ে কত ছুড়াঃ গাঙ্গ। গুলি মদ্যপানে মত্ত। 
কেহ বা খেলায় পাশ, কেহ বা পিটিছে তার, কেহ শতরঞ 
করে তত্ব ॥ র'াড়েতাড়ে ষাডডে তাড়েঃ তবু বায় কত ভেক়ে,, 
সর্প দেখে নাহি করে তয়। পরে ্বর্ণ' চন্দ্রহার, বারেওায়, 
কি বাহার, বেহ্যাগণ দাঁড়াইয়ে রয়॥ নানা আভরণ গার, 
.ষেন স্ব্ণলত! প্রায় নাবাগ্রে দোলে গজমতি | বয়েস গিয়েছে 
বয়ে, ঠকুর যুবতী, হয়ে, পরে মল মল২ ধুতি ॥ কীচলি 
পরিয়ে কনে, কটাঁক্ষে লাগায় দিমেঃ কে চিনিবে ভিতরের 

ফকা। যার পানে ফিরে চায়, ভারি মুণ্ড ঘুরে যায় কত 
বেট! বোক। দেয় টাক1॥ স্বর্ন গড়ে স্বর্ণকীরে, লোহা পেটে 
কর্ধকারে, কুমারেঠ কুমারের শীরে সরা | বাঁজীকরে করে 
বাজী, ডোমেতে পলীনায় সাজি, মাকু ঠেলে তত্ত্রবায়কের। | 
রজক কাপড় কাে, খেহ্টাওয়ালি নাচে পরস্পর করে 
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দিজ কর্ম । নচক্ষেতে নিবারথ করে লব নিরীক্ষণ? বনমালন 
রে মনেোরসা।। 

'বাঙ্জার বর্ণন। | 

ছন্তযমক পয়ার | বাজারে প্রবেশ করে দেখে নিবারণ। 

রাত্রে দিন কেন। বেচা নাহি নিবারণ ॥ভাল২ দেকানে বিকাস 

ভাল চাল। অতি ভাল লোক তার। অতি ভাল চাল 1 কাচ! 

গোলা ক্ষীরপুলি নন্দেশ মনোহ্রা। 'বাজারে দেখিয়ে 
লোকের হয় মন হর! ॥ মুদির দোকানে ঘ্বৃত ময়দা ও চিনি। 
ভাল লোকে কিনে লয়'ভাল মন্দ চিনি ॥ একেবারে কিনি- 

বারে যার মন২ সেই সেকিনিয়ে লয়ে যায় মোন যোন | 
খোটউ্রার দোকালে গজ। খাজা মেঠাই পেড়া। মাগিরে 
বেড়ায়, বেচে ধামা রেক পেড় ॥ ডালহাড়। বেচে ভাল 
দোথাযুপ্ব বুট । চক্মকারে বেচে জুতা হাপ্চটাবুট ॥ গ্রোপের 
দোকানে বেছে দি ছপ্ধী ছানা । পাখির দোকানে টিয়া চন্দ- 
নার ছানা || হিরামন হুজি গুরি বুলবুল্ ময়না । ঠকাইয়ে 
লয় কৃ কুট্নি ময়না | বর্ণক দোকানে জিরা মরিচ 
মন্টরি। কুরঙ্জী কুরঙ্গী বেচৈ মন্ত্র মনুরী।॥ কাষ্ঠের 
দোকানে কট ভারি আটা! আঅাটি। কতক আদভ বেছে 
কত ভাঙ্গ। আটি॥ মেছনী বেচিছে মাছ শোল মাগুর 
কই। কেছ বলে কিনিলাঁম কেছ বলে কই! কেহ২ বেচে রুই 
কাতলা পোনা বাট।। কীঙ্লারি বেচিছে ঘড়া ঘটি বাটি 
ব1টা 4 এলাইচ জরব্রি লবঙ্গ জায়ফল। হঠাৎ না মেলে মেলে 
নাছি জায় ফল ॥ বারুই বাঁলয়ে বেছে গুয়া আর পান। ইজা- 
রার দোকান নে লধাই নাহি পান॥ মালাকারে বেচে পুষ্প 
গঞ্যরাদগ রেল। চানারালইয়ে বেড়ায় তাল আর বেল ৫ কেহ 
বেছে জাতি ঘৃথি স্উতি গোলাপ ।' ফিরি করে (চে কত্ত, 
কাররগপোলাপ । বৃ্খিক দ্শেকানে বেচে রূপ! আর. লোগ। 
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কলরবে লব কথা নাহি যায় সোনা | গিণী মোহর পাকা 
লোণা মদ থাকে তোলা | বড় লোকে কিনে লয়েষায় 

ভোলা২॥ তঁতির দোকানে ধুতি উড়নি ঢাঁকাই। কতক 
বাহিরে থাকে কতই ঢাকাই। দরজ। দরজা বরগা তক্তাপোন 
তাল কড়ি । কিনে লয়ে যায়যার আছেভাল কড়ি ॥ বাজ্জারে 

ন! মেলে কাগজ কলম কালি । কেহ বলে আজি যাও দিক্তে 

পারি কালি ॥ খোট্টার দোকাঁনে তা শাল গঙ্গাজলে। 
ঠকাইয়া লয় কত চৌর গঙ্গাজলে | আরলী ঘুননী মিনি দস 
দম বাল! । মনোহারি দোকানেতে কিনে কুলবালা ॥ বাঙ্গার 

নিকটে থাকে ভাল বাই। নিত্য দেখিবারে যায় যাদের ও 
বাই॥ কেহবা শ্জাই পরা কারো শাল গায়। কেহ ব! 

বাজায় বস্ত্র কেহ গীত গায় || ধিরে২ যায় ধীর দেখিবারে 
পায়। রক্তজব। দীপ্র কিবা কালীকার পায়। বাজার দক্ষিণে 
দেখে কাঁলীর মন্দির়ে। কেহ বাজায় তাঁনপুর কেহ বা! 
মন্দিরে ॥ কাঁলোয়াতে ণায় গীত মরি কি সুশর। তানেই 
মেলে বশশি বিন! নপ্তশর ॥ মণিময় অউ্রালিকা দেবীর আলয়। 
নিশি জ্ঞান হয় দিল বাতির আলয়। অপরূপ কালিরূপ ছেরে 

' নিবারণ | মনের মানন তার ছয় নিবারণ | অহ্নিশি বি্কি, 
কিনি হয় দেনা লেনা। কেহ বলে ৪ দোকানি এই লেন! 
দেন] ॥ বনমালী বলে এ বাজার ছোট নয়। তাগ্াবানে খাঁর 

কফিনে দিনে মেগে লয় || 

রাজ লতা বর্দন এবং রীজ্ঞী নহ নিবাঁ;ণের বিচার। 

পয়ার। ইভঃস্তত রাজধানী মি নিবারণ। আলিয়ে 
রাজার বাটা করে নিরীক্ষণ ।" নৃপতি আয় জিনি ইন্দ্রের 
আলয়। উপমার স্থান হ্বর্গ হয় কিনা হয়। শ্বেত পীত নিপ 
রক্ত পতাকা নিশীলি। স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপ চন্দ্রের ্ যান। 
জলে স্থলে ত্বলে মণি দিনমণি প্রার। যমদূত লঙ্ধ দুতি-: 
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চৌদিগে বেড়ায় ॥ হুলিচ! গ্ালিচ. পাতা শতরঞ্চ নপ। 
নেতের বস্ত্রে নির্মাণ উর্ঘ চন্দ্রাতপ॥ কিংক্ষাপের শধ্যা 
বি! বিচিত্র সকল দেখিতে দ্ুম্দর উপাদানে মখমল। 
অন্গপমা অক্রালিক! বিচিত্র নিশ্মীণ। তাহাতে ঝুলিছে 
কত ঝাড় ও লন স্থানে স্থানে রাজপুত্র বৈমে কত 
জন! দদ্মুখ আম্চর্ধ্য সভা করেন দর্শন ॥ কুলচি পড়য়ে ভ 
আর কুঞণচার্ধা | খিচার করেন তথ কত ভ্রাচার্ষ্য ! বিদ্যা-. 
রদ চু়ামণি তর্ক পঞ্চানন। নবরতৃ ভা জয়ী এক এক 

জন | পাক্ষির স্বরূপ নবে নশ্বদানি করে। বিচারের ছলে 

যেন মল্পযুদ্ধ করে ॥ রেহ কন পর্বতেতে বহ্ির অভাব। 
কেছ কন এস্ানেতে প্রতিযোশিতা ভাব ॥ পাত্রাধার তৈল 
কিন্বা তৈলাধার পাত্র । পরস্পরে বিচার করেন যত ছাত্র ॥ 
অ'য্স বন্ধু প্রতিবাধী তাঁমসিকগণ। স্থানে স্থানে লক্ষ লক্ষ 
করয়ে ভ্রমণ ॥ চিকের ভিতরে মহা রাণী হেমাঙ্গিণী। রতু 
দিংহসনে যেন স্থির নৌদাসণি ॥ নিলকান্ অয়সকান্থ চক্র 
কান্ত মণি যেখানে যেমন সাজে পরেন রমণী ॥' সুবর্ণ 
সুবর্ণ হেরে প্রবেশে অনলে। মুখপঘ হেরে পদ্ম জলে 
একে জ্বলে । কুন্থল হেরিয়ে অহি মোহিতে লুকাঁয়। নয়ন 
ছেরে খঞ্জন অরণ্যেতেন্ষায় ॥ আস্ত হেরে শুদাস্ত হইয়ে বুঝি 
শশী । অদ্যপি থাকেন গিয়ে গগ্ণেতে বসি | বদ্যপি চক্ষের 
ত্র হেরেন ম্দন | কদাচ না কুলবাণ করেন গ্রহণ ॥ দেবের 
হুর্লভ1 কন্য। নাহিক তেমন। *দেখিতে তাহারে ইন্দ্র নহত্ত 
'লোচন॥ কিবা অপরূপ রূপ স্বর্ণ বিদ্যাধরী। আপনি যেমন 
নম তুল্য সহচরী॥ নক্ষত্র মণ্ডল়ে যেন ঘেরে নুখীকরে। 
সেবায় নিযুস্তণ দানীগণ পরস্পরে। বন্মুখে বিচিত্র বেদি রত 
নিংহালম1 তাহাতে বৈদেন একে একে গাজাগণ॥ কেহ না 
প্রথম গ্রন্খে হয় পরাজয়। কেহ ছুই'চশরি। কথা ভেবে চিন্তে 

' কিয় ল্াচক্ষেতে নিবারণ দেখিক্ে সকল। বিচার করিতে মন 
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ইল চঞ্চল || মনে পরনে করে তিস্তা খধির তনয় | এবে সে 
বেদীর পরে বলা যুক্তি নয়। ক্রমে ক্রমে ঘেনে গিয়ে বেদীর 
নিকটে । সাহসে করিয়ে ভর কয় অকপটে । রাজ! ভিন্ন 
অন্য কেছ সক্ষমবিচারে | বলিতে বেদীর পরে পারে কি 
না পারে ॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী ভাবি মনে মনে । এক দৃফে 
দুষিপাত করে নিবারণে। কেমন মোণার চক্ষে দেখা পর- 
পরে | উভয়ে ছলেন বন্দি নরনের শরে ॥ মনে মনে ছিল যন্ত 

বিচারের ফাঁকি। উদাস্য হেরিয়ে আস্ত হন কমলআখি। 
তথাঁংশু বদনে বাক্য কছেন তখন। ধনে প্রয়োজন নাই বিচা- 
রের পণ ॥ ক্ষত্রি শুদ্র বৈশ্তয দ্বিজ বে কেহ পারিবে । অবশ্থট 
বেদীর পরে আনিয়ে বমিবে || শ্রবণ মাত্রেতে আজ্ঞা খবির 
নন্দন | বলিল বেদীর পরে আনন্দিত মন। প্রথমে বৈয়াকরণ 
জিজ্ঞাসেন রাণী? শ্রবণ মাত্রেতে জিন অপুর্বব বাঁখানি | 
স্মৃতি নায়ত্রী নিগম আগম পুরাণ। প্রশ্থের উত্তর দেয় খাষির 
লন্তান | বেদ শাস্ত্রেস্ত্রী জাতির অধিকার নাই। প্রথমেতে 
নিবারণ জিজ্ঞানেন তাই। তর্ক শাস্তে করে তক মতর্ক হুইয়ে। 
বিতর্ক করিতে কন্যা গেপেন হারিয়ে ॥ দৃক়ীনলে প্রাণ সবলে 

' সলিল বেদান্ত। টিকায় ঠিকায় ভুল কে করে সিদ্ধান্ত॥ আত্ম 
তত্ব নিরূপণে ঘচিল সংশয়। আত্মরূপী পরমাত্মা নিবারণ 
কয়।॥ অভেদ ভাবিয়ে দেখ তৃমি মার আমি। কন্যা বলে 
হারিলাম তৃমি মন স্বামি॥ মধ্যবর্তি তষ্টাচার্ধ্য আছিল মদন। 
ঘুচাইয়ে ড্রেন তিনি বিচারের পণ।| অপর পুত সবে হারি, 

কয়ে দিল | বিবাহ বৃত্তান্ত বনমালী বিরচিল | 

বরের লনহিত রাণীর ছদ্ঃবশৈ পরিচয় । 

দীর্ষ-ত্রিপদী | রাঁণীর আদেশ পেয়ে) যত দ্বীনী যায 
খেয়ে, বরেরে আগিল অস্তঃপুরে । হেরে রূপ মনোহর, কন্দর্প 
ঈরে কাতর) অলের আদ গেল দুরে | পরাইতে রাীবেশ, 
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রজ্ীর হলে! আনেশ, ৰেশ বেশ করে বেশকারি | রসণী 
মনোরঞ্জন, পরাব! মাত্রে বরন, শৰে বলে ধন্য বলিহারি। 

ঘর্ত নছচরীগণে, বরেরে লয়ে যতনে, যোগায় মিষ্টান্ন জল. 
পান। ভোজনান্তে ত্বর। করেঃ বরেরে লয়ে অন্দরে, সহচরী 
গ্রণে লয়ে যান হোথায় রাজনব্িনী, দঙ্গেতে অফ সজিনখি। 
সজ্জা করে বলিয়ে শধ্যায়। সকলেরি এক বেশ, কার শাধ্য 
চেনে বেশ, যে দেখে মে লজ্জা! পেয়েযায়॥ নে দেশের 
দেশাচার, নৃত্য গীত ব্যবহার, রমণী মাত্রেতে আছে জান! । 
বিশেষে নৃপনন্দিনী, লে রঙ্গে অতি রক্সিনী, ব্যবহারে যেন 
ধাইয়ানা॥ তুষিবে বলিয়ে পুতি, বলিলেন রমবতী, বীণা! 
করে যেন বীণাপাণি। সঙ্গিনীর! করে গানঃ আপনি ধরেন 
তান, সংগীতেতে কিন্নরী বাখানি॥ গ্রামে হয়ে উন্মাদিনী, 
মাঁচে মেন নৃত্যকিনী, হেরে লজ্জা যার পলাইয়ে | দেখে শুনে 
গুণাকরঃ মোহিত হয়ে অন্তর? ৰনিলেন অবাঁক হুইয়ে ॥ কিব। 
রশণী কিবা! দালী, কথায় কথায় হালি জবে বলে ঠাকুর 
জামাই। এবিদ্যার পরিচয় তোমার উচিত হয়, 'কিঞ্চিহু 
দেখাও দেখি ভাই॥ নিবারণ কন শুন, এদেশের এই গুণ, 
সম দেশে নাহি ব্যবহার | শিখিয়াছি তন্ত্র মনত কখন ন 
দেখি যন্ত্র, বদটপি দেখাও একবার ॥ বাজাতে কিঞি পারি, 

ইয়ে রব আজ্ঞাকারী,থাকিয়ে রাণীর দরবারে। দিওন। দিওনা 
ফীকিঃ রবেনা রবেন। বাকি, দেখ! যাবে কেজিনে কে হারে। 
গুনিয়ে পতির বাণী, আহাদিত। মহারাণী,রসে অঙ্গ রলিয়ে 
উঠিল । তখনি হাঁপিয়ে কয়) লহ যন্ত্র মহাঁশর, তব জন্যে 
রাখ। হয়ে ছিল ॥ বাজাঁয়ে সন্ত! কর পাবে ভাল পুরক্কার। 
যন্ত্রী হও লঞ্ত যন্ত্র চিনে ।হীথেই মহাশয়, পাওয়া যাবে পরি- 
চল, এ বিদ্যায় কে ছারে কে, জিনে॥ ছা করে মহারাণী, 
দ্বালীরে কছেন বাণী, রাণীরে আলিতে বল, হেখ!। ঠাকুর 
জার্দই ভারি, হইবেন আজ্ঞাকারি। গৃহেতে লুকান মিছে 
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রথ! ॥& বিষম চতুর? নার, জানেন ছলন। ভারি, অনায়ণসে 

পাতিরে ভুলায়। হেরে নৃপতি-আলয়ঃ নিবারণ মোঁনে রয়» 
ছলনা বুঝিতে পারা দায় ॥ ঘতেক নৃত্যকীগণে, নৃত্য গীত 
'লাপনে, পরস্পরে হলেন মগন।| তুধিতে পতির মন, 
রাণীর অতি যতন, সহন্তেষ্চে বাজান বাঁজন! ॥ পরেতে রাজ 
নন্দিনী, হন যেন উন্মাদিনী, আনন্দের পরিপিমা নাই। রপ- 
বৃতী করে গান, সঙ্গিনী ধরেন ভাঁনঃ তাল দেন ঠাকুর জা- 

মাই। ক্রমে রুক্সিশী নন্দন, করিলেন আক্রমণ, উভয়ে পীড়িত 

শরাননে | গুণাকর ভাবে দায়, সময় রহছিয়ে যায়ঃ মিলন 

হইবে কঙক্ষণে | দ্বিজজ বনমালী কুয়, ব্যস্ত কেন মহাশয়, যার 
কার্য নেই লবে খুজে । বিষম চতুর] মেয়েঃ ছলনা ঞরিবে 
পেয়ে, পরিচয় দিও বুঝেসুঝে |] 

নভী পত্তির পরিচর | 

পয়ার। তদন্তরে রমণীরে ঘেরিল অনঙ্গ। ক্রমে ক্রমে 
নৃত্যগীত হয় ভাল ভঙ্গ॥, ক্লান্ত হয়েবনে কান্ত কাস্তের 
নদনে | সেবায় নিযুক্ত হয় লহচরীগণে ॥ কেহ আনে পুষ্প 
মাল৷ সহিত চন্দন । কেহ কট শ্বেত চাঁমর বাজন | কেহ্ব'», 
অর্পণ করে বচরাই গোলাপ । কেহ্বা*মাখায় অঙ্গে আতর 
গোলাপ | আনি নুখাঁশিত বারি নুবর্ণ গেলাদে। তাহ্ল 
নহিত কেহ দাড়াইয়ে পাশে ॥ অবাক হয় এই্বর্ফয দেখে নিবা- 
রণ | মনেই করে হেন ন! দেখি ক্খন। যেমন র্ূুপনী রাণী 
প্রায় তুল্য দ্ানী। ুধাংশু বদনে মার কিমধুর হাস 
হোথায় পড়িয়ে কন্যা কন্দর্পের শরে'।, অনিশিলে নিবারণ, 
নিরীক্ষণ বরে ॥ দানী উপলক্ষে 'বাণী করেন জিজ্ঞাসা | 
বা নাম কোথ! ধম কোথা হতে আশা ॥ কোন কুলেতে 
উদ্ভব কাহার নন্দন | দেহলত্য পরিচয় করিৰ শ্রবণ ॥ গুণা- 
কর অভিপ্রায় আভাষে বুবিপ্ে। কন প্রতারণ! বাকা হন্ৰ।, 
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করিয়ে | বিচারে জিনেছি আমি যে হই নে হই। জাত 
কুলে কিবা কাধ বড় ভদ্র নই | নিবারণ নাম মোর যোগীর 
সন্তান । চিকিৎস! ব্যবসা করি শিখিয়ে ণিদান | আরোগ্য ক- 
রিতে পারি রমণীর বোগ। ওমধিব মুল্য মাত্র কিবল নভোগ।। 
পণেতে না থাকে জাতি শুন বরানন1। অগ্রেতে উচিত ছিল 

করা বিবেচনা ॥ গ্রতিজ্ঞ। লঙ্ঘন ষদি করিবে এক্ষণে । ধর্মতো 
পতিত হবে নিন্দা স্থানেই ॥ তব পরিচয় কিছু করাহ শ্রবণ। 
নিশ্চয় কহিলাম যাহা মম বিবরণ ॥ আচার বিচার দেখে 
লাগে বড় ভয়। কিজানি ভাগোর দোষে নৈরাশ বা হয়।। 
অন্ুমানে জ্ঞান হয় নহে মম জাতি | নাজেনে আইলাম হেথা 
ঘটিপ অধ্যাতি ॥ পরিচয়ে রান কন্যা জানিয়ে চাতুরি। মিছে 
ছলে ক্রোধে বলে শুন নহচরশ॥ একজন যবন নয় তার বন্ধ 
নাই।, অর্থ লোভে কজীতি দিবে মরি কি বালাই ॥। আমার 
লাজ চাতুরি মরি কিনলাহন। মিথ্যা ছলে মিথ্যা বলে নাহি 
মোর দোষ ॥ যেনন ইহার কম্ম ফল তার মত। খাওয়াইয়ে 
দেও খান! আছে ভোপ্রস্তত। “যব্যপি না খায় লয়ে রাখ 
কারাগারে । হান্জির করিবে পরে আমার দরবারে ॥ আজ্ঞ। 

শ্নাত্র নহচরী উঠিতয় তখন | করেধরে লয়েবরে করিল গমন। 
কেহ বলে শুন শুনত্হ তক্কর। কি লাহনে এলে হেথা পেয়ে 
কার জোর, জাতি দিতে এলেতুমি তুচ্ছ অর্থ আশে। 
খাইতে হইল খানা যবনের বালে । একান্ত যদ্যপি কেহ 
অন্নাতাবে মরে । তথাপি'জাতিয় ধর্ম নষ্ট নাহি করে।। 
স্বদ্যপি কছিয়ে থাক মিথ্যা পরিচয়। সংপ্রতি বলহ শুনি 
নিশ্চয় কি হয়। তোমার কারণে মোরা ঠেকিপাম দায়। 
মারিতে ন! দিব কভু প্রাণ যদি যায়॥ নিবারণ কন তৰে 
ভাবনা কি আর | বাচাতে যদ্যপি পার দিব পুরক্ষার | পুন- 
বর্বার কহ গিয়া রাণীর গোচরে। আপনি'আ দিয়ে সাজ। দেন 

নিজ” চোরে ॥ হুজুরে হাজির আছি পলাতে ল! ডাই. 



পস্ধা উপাখ্যান ৯৫. 

হাখিলে মজরবন্দী প্রাণে বেঁচে যাই ॥ দাসী বলে দেখ! 
যাবে বা হয় পশ্চাতে । সংপ্রতি তে খাও খান। যখুত্রের 
হাতে । জাতি রক্ষণ হেতু বদিবাহ্ হয় মনে। পলাইয়ে যাও 
তবে গোপনে২। বেগম যদ্যপি শুনে হারাইবে জান। এখানে 
থাকিলে অদ্য নাহি পরিত্রাণ ॥ শুণিয়। দাঁঙ্পীর বাণী ভাবে 
গুণমণি | কখন না দেখি হেন ব্যাপিক। রমণী ॥ নব কুলবধু, 
কোঁথ1 এমন নিলজ্য,| গণিকা সমান গান বাদ্যেতে অধৈর্য ॥ 
পুর্ববাপর কাশ্মীর মৌগলের দেশ। মোগলানী লন্ধ নাই 
বাইয়ান! বেশ ॥ কেমনে খাইৰ অন্ন বিন! পরিচয়ে । কেমনে 
থাকিব আনি যবনীরে লয়ে ॥ ন্বাসী প্রতি নিবারণ করেন 
জিজ্ঞান!। বিনয় করিয়ে বলি কহু সত্য ভাষা ॥ কেব। রাণী 
কেব। দাঁনী ঠিনিতে না পারি। চিনাইরে দেহ মোরে রাজার 
কুমারী ॥ দানী হালি হানি কয শুন মহাশয়। এসব মধ্যেতে 
রে কেহ নাহি হয়| সকলে আনর। হই তাহার সঙ্গিনী . 

সবঃপুর মধ্যে রথ রাণী হ্রমাজিণী॥ বিবদ লাভুক সেই 
উপ নেয়ে । কখন ন। দেখে পর পুরুষেরে চেয়ে ॥ বিচার 
কিল যেই সঙ্গিনী প্রধানা। সর্বরগুণে গুণময়ী বা জানে ছলনা 
আমরা নৃত্যকী তার শুন মহাশয়। তেমন রূপনী কন)" 
ব্রেলোক্যে না হয় ॥ রাণীর সহিত তব দেখা হয় নাই।, 
দেখিতে বদ্ভপি চ1ও অগ্রেতে জানাই ॥ সেষেরূপ অপরূপ. 
ধনী হেমাজিণী। সেবায় নিযুক্ত মোরা যতেক সঙ্গিনী | 
প্রধানা/ গুতি তার আছে সব'ভার। সেই গিয়ে তব লঙ্গে, 
করিল বিচার || দাসীর মুখেতে বার্ত! শুনে নিবারণ চঞ্চল 
হইল চিত্ত দেখিতে কেমন ||, বিনয় করিয়ে কর জানাতে 
কন্যায়। মনে২ বাগ) দেখ! কতক্ষণে পায় ॥ রাণীর নিকটে 
দাদী কছিল বিশেষ | শ্রবণ মাত্রেতে নাই আনন্দের শেষ |. 
ন্গিনীর প্রৃতি রাণী দেন অনুমতি | শয়ন মন্দিরে লবে চল, 
শীঘ্রগতি ॥ তখনি পরেন রাণি। মোগলানী বেশ। কয়. 
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গুলিয়ে বাদ্ধে বিনাইয়ে কেশ ॥ হিরক মাশিক পুক্ত জহর 
গায়ে! গজেন্দ্র গামিনী পতি ছলিৰারে যায়| সজ্জা করে 
বদিলেন স্বর্ণ রী! সে রূপ ছেরিয়ে পতি রতি 
নিন্দা করে| রাণীর তবন যেন ইন্দ্রের ভবন। ইন্দ্রাণী 
বেষ্টিত যেন দেব কন্যাগণ ॥ চতুদ্দিগে লইচরী তারার 
সমান। মধ্যস্থলে মৌদামসিনী রাণী শোভা পান | ষদ্যপি' 
থাকিতে তথা রাণী আজ্ঞা! পার়। ত্যজিতে অমরাবতী 
অমরের। চায় বলনে বদন ঢাকি বসেন তখন। দানীগণ 
আনি করে চামর ব্যজন |॥ পতিরে আনিতে আজ্ঞা হইল 
মতীর | দানীর প্রধান! দার্ী হিরামণি ধীর ॥ ব্যস্ত হইয়ে 
ডাঁকিতে চলেন নিব।রণে। অঙ্গে যায় অন্য দানী কতজনে। 
বিনয় করিয়ে কয় শুন মহাশয়। যাইতে ভোমারে আজ্ঞ। 
বেগমের হয়।| এক্ষণে চলহ তুমি উপর মহলে । নাঁবধাঁনে 
কবে কথা বিনোদিনী স্থলে | অবিলহ্বে উপনীত হয় নিবা- 
রগ। প্রত্যক্ষে দেখেন শ্রুঃত ছিলেন যেমন || দৃশ্য মাত্র 
চক্্ানন ঢাকিলেন রাণী । নিবারণ দেখে যেনঠিক মোগলানি। 
আঙুপম! রূপ হেরে ভাথে গুণাকর। থাঁকে কিন্বা যায় জাতি 
জিব সত্র | দানী উপলক্ষে রাণী করেন জিজ্ঞান!। 
এখানে হিন্দুর হয় কি আশার আঁদ1। পূরাইতে পারি সাধ 
খাঁন যদি খানা | নতুব! তাড়ায়ে দেও প্রদানে গর্দানা | শুনি 
নিদীরুণ বাক্য নিবারণ ভাবে । উভয় শঙ্কট হলে। বুঝি প্রাণ 
যাবে || মনে২ মুনিপুভ্র করে যুক্তি স্থিব। ছাঁড়িতে নারিৰ 
কভু, নারীর খাভির | নাহিক হায় মম আত্মীয় সজন। 
খবইলে অখাদ্য দ্রর্য কে দেখে এখন ॥ ভাগ্যকলে যদি মোরে 
মিলালেন বিধি | ভোগান্যে করিব এর চন্দ্রায়ণ বিধি ॥ 
কি ছার জাতিয় ধর্ম প্রাণ বদি যায়। পাইলে অসুল্য ধন কে, 
কোথা হারায় । দাসী উপলক্ষ করে রমণীরে কয়। অবস্ঠ' 
করিব. যাঁহ। অগ্রমতি হর ॥ মনেই প্রাণ যারে করেছি অপপণি। 
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কি ছণর জেতে দায়. তাহার কারণ । কুস্ছান' হইতে ঘন্ধি 
রক্ত ,কেহ পায়। 'শান্ছ্রেতে নিষেধ লাই.লইতে তাহায়ও 
অেতে দেখিতে বা€। করি চন্দ্রাননে । উভয়ে খাইবধীনা 
রসে একাসনে। শুনিয়ে পতির বাক্য আনন্দিত মন। দানীরে 
কহেন গিয়ে কর আহরণ ' কাঁপিয়ে কাবার আদি প্রস্তত 
পেলাঁও। পাঁচকে আনিয়ে বলে উঠে গিয়ে খাও । বরের 
ধরিয়ে করে নৃপতি নন্দিনী । ভোজনাগালেতে যান মঞ্জেতে 
সিণী। লঙ্গিণী আত্মীয় যারা দজাতি রমণী । নলে২ সক- 
লেতে বিল অমনি ॥ আহারের পরিপা্টী যেরূপ প্রস্তত। 
হয় নাই হবে নাই তেমন অদ্ভুত ॥ সৌরবে মোহিত গৃহ উত্তম 
মশাল। | সুবর্ণ পাত্রেতে দ্রব্য মরি কি উজ্জ্বল ॥ শত২ স্বর্ণ 
পঠে শত২ নীরী। একেবারে নকলে বনদিল সারি২॥ নক্ষত্র 
মগ্ডলে যেন পূর্ণ শশধর। রমণী মগডলে শিরে বলে ও'গকর ॥ 
রহাস্ত করিয়ে রাণী কহেন ভখন। শীঘ্ৰ করে এনে দেও 
উদ্ধম দালন॥ পতি প্রতি জিজ্ঞান! করেন মহারানী | কেমন 
খাইলে "খানা বল সত্যবঁণী | নিবারণ কন সবে. যেমকি 
খাইলে | দেশাচার বাক্য বলে কতই ছলিলে (দেবের হলি 
দ্রব্য দেখিয়ে মকল। অর্পণ করেছি দেবে তারি এই ফল | 
কভু প্রসাদিত দ্রব্য মন্দ নাহি হয়। এই রূপ পরস্পরে হান্ত 
কত হয়। ভোজনান্ছে পনি সহ রাজার নন্দিনী । শয়ন 

মন্দিরে যান লইয়ে সজিণী॥ আুবর্ণ গেলানে বারি, শ্বর্ণ পাত্রে 
পান. আনি হীরাম্ণি দালী "সর যোগান 1 অহ্চরী গণ 
গ্রাণ্থে রাণীর আদেশ। আনন্দিত হয়ে লয়ে করায় সুবেশ। 
সি ণী বাঁজাঁয় শঙ্ব দিয়ে 'উলুধনি | , দেখিয়া বরের মতি 
আননিত ধনী । গানবর্ব মতেতে বিভা! হৈল লমার্পখ | বানর 
জাগিতে রয় কুলকন্যাগণ। ক্রমাঃ দস্পতী পড়ে কন্দর্পের 
শরে.। মনে কাঞঙপ সবে কতক্ষণে সরে 1 মদনমাদিনী সর্ভী 
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আাতক্দিণী প্রায়। রসবতী রসে চলে পত্ে পতি গায় ॥ যনে 
অভিপ্রায় বুঝে কন্যাগণ। সুদে উঠিয়েন্সবে করে পলায়ণ। 
দার বদ্ধ করে ঘাঁয় দামী হীরামণি। স্বকার্ধ্য লাধনে চেষ্ট! 
পান গুণমণি। সতী পতি ছুই জনে করে রঙ্গ তঙ ছি 
ৰনুমালী রচে যুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥ 

মতী পতির মল্ল যুদ্ধ। 

লঘু-ত্রিপদী। হেথ। নিবারণ, আনন্দিত মন, পাইয়ে 
নখ যুবতী । ধূর্ত মে অবলা, জানে কত ছলা, অনাসে ভূলায় 
পতি ॥ তরুণ তরিতে॥' ত্বরাতে তৃরিতে তরুণীর বাননা ভারি। 
যেঁবন তরঙ্গ, হেরিয়ে আতঙ্গ, ভয়েতে ভিত কাঁগঁরি ॥ কথায় 
কথায়, যামিনী পোহায়ঃ কামিনী কাতরা অতি! মাধিতে 

. স্বকাঁফ। নাহি সে ব্যাজ, লাজ ভয় তাজে সতী । হানিতে২ 

পতির অন্গেতে, রলেতে উলিয়ে পড়ে । যেন নিদ্রা বসে, 

'ব্আবেশে অবশেঃ নাছি পুনঃ নড়ে চড়ে॥ আভামে তখনি 
চক্সব গুণমণি' আর কি থামিতে গার | বিবিধ বন্ধনে ধরিয়ে 
জ্রণে, দ্বকার্য্য লাধন করে ॥ যেন মর্ত কর, ধরিল কেশরি+ 
"আমরি কি রণ সজ্জা! । বলনে বদন, ঢাকিয়ে তখন, দুরে যায় 
ভয় লঙ্জা!॥ কবরি বন্ধনঃ হইল মোঁচন? এলে! থেলো৷ বাঁন 
কেশ! পয়োধরে কর? প্রদানে তর, শখের নাহিক শোষ। 

ময়নে নয়ন। বদনে বদন, গণ্ডে২ গণ্ডগোল! নিতম্ব প্রহার, 
করিতে কুমার, ক্রমেতে হয় দরোৌল। হুশ্বীদ পাইয়ে, উঠিল 
মাতিয়ে, আবেশে অবশ অঙ্গ। প্রত্যহ কামিনী, দিস 
যামিনী, ন! ছাঁড়ে পতির সঙ্গ | প্রন্য লে রমণী, রাণী হেমা- 
গিণী, বলিহারি তারি পে । যে রদ কেমন, না৷ জানে কখন, 

নবীনে এত প্রবীণে ॥ উড়ে। পাখি ধরে' বান্ধে প্রেম ভোরে, 
(হৃদয় পিঞুরে রাখে। যদি চেউ। পায়) উড়া। হয় দায়, আঠার 
' জায় পাখে। রাক্ের ভাবনা? ভাবেন! নলোন ॥ সদাই 
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থাকে অন্থরে | স্বদেশে গমন ভোলে নিবারণ, বন্দি হয়ে 

প্রেম ভোরে বলে বলাইলে, পড়ে পড়াইলে, দত মদত 

রয়। শির কেটে টিয়ে, এসেছে উড়িয়ে দ্বিজ বনমালীকির 

যোঁগমায়ার।পতি জন্য খেদ। 

পয়ার। হোঁথা কন্যা যোগনীয়া মারায় কাহর। পতির 

বিলম্ব দেখে ভাবে নিরান্থর | কি হলে কি হলে! বলে, পড়ে 

ধরাভলে । কমলাঙ্গ 'ভেসে যায় নয়নের জলে ॥ দাসীর নহিত 

যায় রূপনী- আপনি | কীননে কাননে খোজে হয়ে পাগলিনী॥ 

কোন মতে কোন হ্ছানে না পটার সন্ধান | জীবনে নাহিকি 

বেঁচে করে অনুমান ॥ ভাবিয়ে চিন্থিয়ে কিছু উপায় না পায় । 

কাঁর২ং করে আর ডাকে কালীকাঁয়॥ কি করিব কোথা যাৰ, 

কি হবে তারিণী। কেমনে কাননে বাস করি এক$কিনী ॥ 

দেবী দরশনে হেতা এসে কত জন। ছলে বলে পেয়ে মোরে 

করিবে হরণ ॥ অবলা কুলের বালা কিনে রক্ষা গার। ঠকের 

হাতেতে পড়ে নতীত্ব হারায় ॥ কান্ত বিনে কামিনীর কি 

ফল জীবনে । মাসেই একাদশী লহিব কেমনে ॥ খুন হয়ে 

যাই মাগে। ক্ষান্ত হতে নার | মণি হারা ফণি প্রায় অনাখিশী। 

নারী ॥। খরতর মনন্তাপে ক্ষুধা তৃষ্জ হরে। পরাধীণা 

নারী জাতী পর জন্য মরে ॥ গণেশ জননী,গ্ৌরী অগতীর 

গতি। ছুর্গম ভয়েতে ছুর্গে করগো নিষ্কৃতি ॥ অন্তর যাঁশিনী 

মাতা জান্ুতো। নকলি | এ দ্বোধ বিপদে রক্ষ] কর রক্ষাকালী॥ 

নভীর যেমন কষ্ট না থাকিলে পতি | সকলি ঘান জননা নভী 

কন্যা লতী ॥ পিত্রীলয়ে গতি নিন্দে রুরিয়ে শীবণ | যোগে” 

খ্বরী যোগে. দেহ কুর লন্বরণ॥ সে অবধি নদানন্দ লগ ছাড়া 

নয়। যোপানন্দে যুক্ত কালী বেদ]ুগমে কয়॥ যে পদ ভাবিলে 

জীবে মুক্তিপদ পায়। উত্তরের ইন্রত্ব পদ ব্ক্ষপদ বার ॥ 

যে পদ হৃদয়পন্সে ধরেছেন হর | নেই পদ নিশি দিন সবি 
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নিরন্তর ! তথাপি বৈধব্য দশ হয় কি কারণ | ধরা ধর্ম মন 
তার! না রুবি কেমন ॥ পতিতপাবনধ মম পতি দেহ এনে | 
শতুব। ত্যজিব শ্রাঁণ শোৌঁকেডে এক্ষণে ॥ বক্ষের রধিরে মাগো 
সাজায়ে খপর্বি। ডাহিনে বাসে দিয়ে বলি পৃজিব সত্বর | 
যোড়শোপচারে পুজা বিবিধ বন্ধনে । অস্টাধিক শত চণ্ডা 
পড়িবে ত্রাঙ্ষণে ॥ প্রজ্বল অনল করি পোড়াইব ধুনো। 
তোমার সাক্ষাতে রব দন্যে করে তৃণ | গলায় বসন দিয়ে 
ভ্রনি.দ্বারেই। মাগিয়ে তগু,ল আনি পুজিব তোমারে ॥ চিনির 
নৈবিদ্য দিব বন্দর অলম্গার | বিপদ নাপিনী এ বিপদে কর পার! 
এযর এয়ত্ব রাখ দিব এখ্রোজাত। দাড়াগুয়াপান দিব 
তোমার লাক্ষ'ত | পিতার পিন্দর বিস্ছু রাখ লিদ্ধোশ্বরী। 
পরে যেন সাকা পোণা দেহ পরিহার | একেত অবলা আম 

'ন্ঘাছে গর্তবতী | কেমান এ বন মধ্যে করিব বনতি॥ বিশেষে 
অধিক হুঃখ মনেতে আমার | নিথুক্ত কাহীরে করি লেবার 
তোমার 1 মরিলে এখানে দেখে হেন কেহ নাই । একাকিনা 
কাঁমিনী কেমনে রক্ক। পাই ॥ শুন২ বিশ্বনযী বিশ্বের পালিকা। 
ফুলের কামিনী আমি খিশেষে বাঁলীকা | কেমনে রহিবে কুল 
ভাবিয়ে ব্যান্ধুল। - কুণ্ডলিশী রক্ষা! কর কুলোবতীর কুল। 
কালেতেতে। যাবে প্রাণ কালের প্রভাবে । তৰে কেন সব কষ্ট 
পাঁতর অভাষে। পতি হীন হয়ে আর থাকাতে কি ফল। 
ভব অগ্রে মর হাব আনম সফল ॥ ষেরূপে মম পিতারে 

করেছ নিধন | লেই রূপে কর মোর মন্তক ছেদন'॥ একশন 

যদ্যপি মোরে না লবে আপনি । স্বহস্তেতে কাটি মুণ্ড দেখ 
গে। জননী । জলদবরণী সব শুমেন কর্ধেতে। জ্ত্রী হত্য! 
ইইবে তর হইল মনেতে। কোন মতে বোগনায়া ক্ষান্ত না 

ইল | চরণ ছড়িয়ে খল্ডগ, লইতে চলিল ॥ দেবীর কপার 
থড়া তোল! মাহি যায় অধর হইয়ে কান্দে পড়িয়ে ষরায়। 

সনে করে চিতা হলোন। ম্রণ। ন্ত্যু প্রায় পড়ে রয় হল্সে 
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চেতন ॥ অনন্ত রূপিণী অন্ত বুঝে নাধ্য কার । শ্রবণেছে 
কন শ্বেত মাক্ষিক। আকার || প্রবোধ বচনে মাতা কক্ষেন 
কন্যারে | ভয় নাই ভয় নাই যাও বাছ! ঘরে | রাজ রা্জেস্বর 
পতি হয়েছে তোমার । রাজেশ্বরী হয়ে তুমি থাকিবে তাহার । 
বিলহ্বে স্বকার্ধ্য সিদ্ধ বলে বনমালী। বসতি শ্থজাঁনগর চৌকি 
ধন্যাখালি। 

বর প্রাপ্ডে ঘোগমায়ার উল্লান এবং লাধ 
ভোজনার্থঘে দেবীকে ভহনদন। | 

দীর্ঘ-ত্রিপদী| দেবীর আদেশ পাঁয়। যোগমায়া গৃহে 
যায় মনে মনে হয়ে আনন্দিত। ঘরে পাপিয়লী দাসী, 
তাহারে না কন আলি, শুভ বাঁ বিশে কিঞ্িহ || তথাপি. 
পতি বিচ্ছেদে। থাকেন মনের দেখে, আশাীপথ করে নিরী- 

ক্ষণ। যখন অন্তর ভুলে? নিবাঁন নয়ন জলে, কে শ্রেন্তে 
জীবন ধারণ | ক্রমে ষত দিন যায় মন হুঃখে তনু ক্ষয়, 
তোজন শয়ন পরিত্যাগ । মুহুট তথা গিয়ে, কছে কান্দিয়েইঃ 
দেবীর উপরে করে রাগ॥। হলো পঞ্চমাঁন গত, কেবা দিবে" 
পর্চা হত, কারে কব কে আছে নংসার। ঠেকিয়ে বিষ 
দায়ঃ ডাঁকে লদা কালীকায়। নর্বনাধী দেখনা .আমারে | 

তোমার মনেতে মাধ, নাহি বুঝি দিতে সাধ, বল দেখি কে 
আছে আঁদাঁর। হয়ে বিশ্বের পালীকাঃ পাল নানিজ বালীকা,. 
কে দেবে এ অধিনীর তার ॥ হয়ে তুমি ব্রিনয়ন। হবে যদ্দি 
নিনয়না, দয়াময়ী নাম কেন ধর লন্তানের পেলে দোষ, জননী 
কি করে রোধ নিজ দোষ মলে নাহি কর । যাঁর হকি ত্রিসং- 
লার) অভাঁর কি ভাঁর তর, ক্ষেসঙ্করী ক্ষম নিজ জনে । জগহু 
পালিনী জয়ে। ভুলাও নালীকে পেয়ে, সর্ধনাসী জাঁনন! কি 
মলে। ধোগসারা দেয় গালি? অন্তরে ভীবেন কালী, চুলি 
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প্রহার পাছে করে। মায়ায় ব্রদ্ধাণ্ড যাঁর, অনাধ্য কিবততাহার। 
হন বস্তা কন্যাটির তরে ॥ নন্দিনীরে দিতে লাঁধ, দেবীর 
হইল সাধ, বিষাদ ভাবেন দেবগণে | মানবিনী যোগমায়া, 
তার প্রতি এত মায়া, তবে স্থফি চলিবে কেমনে ॥ পম্মারে 
কহেন বাণী, লর্ব দ্রব্য দেও আনি, সহন্তেতে করিয়ে রন্ধন । 
পুরাঁয়ে মনের নাধ, ঘটা করে দিব লাধঃ যোগমায় করিৰে 
ভোজন ॥ যোড় করে পদ্ম! কয়, অনাধ্য কিছুই নয়ঃ মকলিতে! 
পার গো জননী । যার প্রতি তব মায়া, তারি সত্য আনা 
যাওয়াও মুক্ডিপদ দেহ মাআপণি। নহন্তে করা রন্ধন, কিব! 
আছে প্রয়োজন, প্রকারান্তে দিলে ভাল হয়। শুনিয়ে পদ্মার 
বাণী, হেসে কন ভবরাণী, কর যুক্তি ষেবা মনে লয় ॥ মন- 
রমা রাজকন্যা, তারি মাতা তারি জন্যা, য়েনেছিল স্কট 
রোগেন্ভত । আরোগ্য হইলে মেরে, ভাল পুজ! দিবে বেয়ে, 
ঘট! করে তোনার অখ্েতে ॥ তোমার কুপায় তাঁর, প্রাণ 
বাঁচিল কন্যার, তথাপি নাহিক দেয় পূজা । তথায় আপনি 
গিয়ে, কহ মাতা বিস্তারিয়ে, স্বপ্ন উপলক্ষে দশতূজ1॥ রাণীর 
আছয়ে মন, দিতে বহু আভরণঃ মাননিক করেছিল যাহ! 

শ্বপনে রাজার পাশ,দেখাও যদি ত্রাশ+ অবশ্থ পুজিবে দিয়ে 
তাহা ॥ শুনিয়ে পদ্মার বাণী, আনল্িত ভবরাণী, পুর্ব কথা 
হইল স্মরণ "নিশিযোগে মহামায়া, ভূপে দেন পদছায়া, 
উপলক্ষ স্বপ্ন,দ্রশন ॥ দ্বিজ বনমালী বলে, রেখ ভ্চরণ : 
তলে, এই ভিক্ষা মাগি গো জননী | ক্রমে কালাগত প্রায় 
নাহিক অন্য উপায়, ভবার্ণবে ও পদ তরণি | 

যোগমায়ার সাধ, ভোজন বৃতীন্ত। 
গদ্য। জয়পুর নিবাসি অয়নিংহ নামক ভাগ/ধর নর- 

ৰর নিশি যোগে নিদ্রাবস্থায়, ছিলেন তীহ্বার প্রতি দেবীর 
প্রত্যাদেশ্ হইল তোমার কনা মনোরমার অঙ্কটাপন্ন রেগ 
আঁোগ্য-দ্বন্য আমার পুজা মাননিক করিয়। অদ্যাবধি খণ 
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পরিশোধ করিলে না এ কারণ আমাকে এ পর্যন্ত আনতে 
হইল, যদ্যপি কন্যার হীত চিন্তা মানল থাকে তবে যে_ সযুত্ত 
তোমার কন্যার বলন ভূষণ মানন। আছে নিশি অবসানে 
তাহাই লইয়া! আমার কন্যা যোগমায়াকে পরাই?ল. আগি 
লন্তউ! হই, তাহার লাধ না হওয়াতে লর্ধবদ! আমাকে তিরস্কার 
করে ক্রমশঃ কালাতীত প্রায় বিলহ্বে কিবল গঞ্জন। বৃদ্ধি হুই- 
তেছে, আমি তন্নিম্ত্তে নদাই উতকণ্ঠিতা আছি, স্বপ্ন তঙ্গে 
ভূপতি বিন্মরাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 
আমিত কখন কোন দ্রেব দেবীর পৃজ! মাননা করি নাই তবে 
এরূপ আশ্চর্য শ্বপ্রকি জন্যে দর্শন করিলাম, কি জানি 
যদ্যাপ রাজ্ঞী করিয়া থাকেন, এবং বিধায়ে অতি ব্যস্ত সমস্ত 

হইয়া গ্বীয় বামপাশ্ববত্তিনী রাণী ইন্দ্রাবতী যিনি রজনী অব- 
সনে অবনর প্রাপ্তে বিচেতন। প্রায় নেদ্রাগতা ছিলেন, তাহার 
গাত্রষ্পর্শ করিয়া বারহ্বার ডাকিতে২ নিদ্রাংতঙ্গ হওয়াতে এক 
কালিন রুণী অতিব্যস্তা হইয়া জিভ্ঞ্রপলা! করিল কেন২ মহারাজ 
কি নিমিতে এমম সময়ে আপনকার নিদ্রা জক্ষ হইল ভান 

হয় কোন অন্ুুখ বা হইয়া! থুকবৰে শীঘ্র পরিচয় প্রদানে, 
দাসীর অন্যঃকরণের জন্দেছ ভর্তীন করুন, ভূপতি কহিলেন, 
লে চিন্তা নিবারণ কর অন্য চিন্তা উপস্থিত, আমি এক 
আঁশ্চর্ধ্য স্বপ্র দেখিলাম ইহার কারণ কি তুমি কি কখন কোন 
স্থানে পুজা মাননা করিয়৷ অদ্যাবধি দেও নাই, রাজ্ঞী অমনি 
কান্দিতে২*কহিতে লঙগিলেন মনোরমার বিবাহের জন্য ফে. 
লমন্ত বনন ভূষণ প্রস্তুত কর! হইয়া ছিল, যহুকালীন ক্ন্যার 
জশীবনাশ1 পরিত্যাগ করা হইয়। ছিল' কন্যা আরোগ্য হইলে 
কাঁনন বাঁসিনী দেবী নিস্তারিণীকে অর্পণ করিয়। পুজা দিব 
মানন। করিয়া ছিলাম. কন আরো শ্য হওয়াতে সঙ্কা প্রযুক্ত আ- 
পনাকে জানাইতে পারি নাই,কিজানি বনুমুল্যের বসন তুষণ 
দেওনে আপনকার অভিপ্রায় হয় কিনু! হয়) নৃপত্ধি শাবণ 
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মাত্রেই বিন্ময়াপন্ন শত তিরক্ষার পূর্বক রাজ্জীকে শ্বপ্ধ বৃতা স্ব 
জু করাইতে লাগিলেন, মেঘবর্ণ! মুক্তকেশী অনীমুপ্ত 
ধারিণী-কব! অমর গ€ণ পুজিতা অপরাজিতা স্থানেই রক্ত 
জবা খিললপত্র সহিত,রক্ত চন্দন অগোর চন্দনাক্ত চরণ পঙ্কজে 
কোটিই সুধাকর নখর পর বিরাজিত শঙ্কর হৃদয় বানী 
মম হৃদয় পন্মে আলিরা দ্বেখা দিলেন এবং আমাকে কহি- 
লেন তোমার কন্যার আরোপ্য জন্য যে পুর! মাননা আছে 
রজনী প্রভাত মাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত করিবা আমার 
প্রিয়তমা ভুহিতা যোগমায়ার নাধ অদ্যাবধি না হয়াতে 
আমি বিঘাদ গণিতেছি তোমরা গিয়া সাধ পুরাইয়া দাধ 
[দলে আগার মনের লাঁধ পরিপূর্ণ হয় আমি জিউভাসা করি- 
লাম মা আপনিই বকে এবৎ যোৌগমায়াই বা কেঃজননী কহি- 
লেন রাণীকে জিজ্ঞান। করিয়া সেখানে গেলেই জানিতে 
পাবে? এই কথা.কহিয়া মা আমাকে বঞ্চন! করিয়া পিয়া- 
ছেন সেই অপরূপ রূপ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে অতএব ' 
অবিলম্বে সেখানে গমন করিবা। পতী পতির বাক্য শ্রৰণে 

বিজ্ময়াপন্না এবং সজল নয়ন 'ব্গ্রচিত্রে বর্থিদেশে আনিয়া 
'চন্দ্রবদন। চন্দ্র মণ্ডল নিরীক্ষণ করত ভূপতির নিকট আনিয়া 
কহিলেন । হে মহারাজ ব্রন্মমূর্তি মময় উপস্থিত হইয়াছে 
এই লমঞ্ন ব্রন্মময়ী দর্শনার্ধে আপনি যাত্রা করুন। রাজা 
কহিলেন দাঁমান্যেত যাওয়া হইবেনা। পুরঃনর পুরবাসিনশ 
প্রভৃতি নিজ পরিবারচ্ছ কন্যাগণ লমন্ভিব্যাহারেন্তুমি অগ্র- 
গাক্সাী হও'পশ্গাতে গুক্র পুরোহিত ব্রাক্ষণ পণ্ডিত ও স্বজন 
রন্ধুবাদ্ধবগণ সহিত আমি অবিলম্বে ধাইব | রাঁভ্ৰী অতি 
লত্তরা রহূর্গ। জয়হ্র্গা ইত্যাদি-শরণপূর্ব্বকগাত্রোখান করিয়া 
কিন্বুরীগণের ভ্বার। প্রতিবানিনীদিগের আহ্বানপূরববক নিজ 
পািবারপ্ছ মনোরম গুভৃতি পুত্রী-ও পুভ্রৰধূদ্ধয় 'সমভিব্যা 
হে সুনজ্জীভূত্ত! হইয়া বর্ণ শিবিকা আরোহ্ণপুর্্বক নকলে 
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অগ্রগািনী হইলেন | শত২ দান দ্রানী পম্চাতে২ ধাবমান 
কুইল। নৃপন্তি দেবী অর্ছনার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া শকট 
পরিপূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন । তদন্তর আ্ণস্বীশয় 
বদ ৰান্ধবগণ কেহ্বা তুর, কেহবা মাতজ আরোহণপুর্ব্বক 
লকর্ে চলিলেন। গুরু পুর্বোহিত ও  প্রতিবানি ব্রাহ্মণ 
পগুতগণ জানারোহণে যান এমত অভিপ্রায় জানাইতে 
ভূপতি তৎক্ষণাৎ, সম্মত হুইয়া। যাহার ঘেরূপে গমন 
ইচ্ছা তাহাকে সেই রূপে প্রেরণ করিলেন। সর্ধ 
পশ্চা স্বীয় প্রাণাধিক পুভ্রদ্ধয় ও পারিসদ সমভি- 
ব্যাহারে ভূপতি অশ্ব আরোহণেনগমন "করিলেন । বিয্নৎকাল 
বিলম্বে নিস্তারণী ধামে নকলেই উপস্থিত হইলেন। রাজ্জী 
সর্বাগ্রে কুলকন্াণগণ সমভিব্যাহাঁরে গলদেশে অঞ্চল প্রদান 
করিয়া চঞ্চল হুইয়] দেখ অন্নিধানে উপস্থিতা হইয়া গরণাঁত 

পূর্বক সন্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া চিত্ত , পুকভলিকা ন্যায় 
চিন্বেশ্বরীকে নরীক্ষণ করিতে চিত্রচকর চরণপস্কজে 
নিমগ্না হইল। যোগনমীয়া ভৎকালশন দেবী মন্দির মার্জনা 
করিতে নিযুক্তা ছিলেন, সমারোহ অন্দর্শনে নিকট গামিনী 
হুইয়। আহ্বানপুর্ববক রাজ্ভবীকে আশুন২ কহিতে লাগিলেন 
এবৎ যোগমায়া ব্প লাবণ্য এবং উদ্রস্ফীত। দরশন করাতে 
রাজ্ঞী মনে২ স্থির করিলেন যে এই কন্যা দেবটুকন্যা, তাহার 
লন্দেহ নাই। জবিনয়ে জিজ্ভ্তানা করিলেন **মা তুমি কে 
ও যোগমাঞ। কার নাম” ঘোগমার। কহিলেন আমি এই. 

সর্বনাশশর দানী, বারম্বার আমার জর্ধনাশ করিয়ুুছল 
তথাপি আম দাস্তকম্ম পরিত্যাগ . করিতে পারি শাই 
আমার নাম যোশমায়া রাণী জুধাঁংশু.বদনের বাণী শ্রবণ 
মাত্রে অ।পনাকে 'কৃতার্থ জ্ঞানে,শত২ ধন্যবাদপৃর্ববক দেবী 
কন্যাকে দেবী জ্ঞানে চরখ জান্তে পতিতা হইয়া! চরপ রেণু 
পন্কজ কয়ে লইয়া আপন মন্তকে ধারখ করিলেন। স্ব 
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কন্যণ ও পুজ্বধূদ্ধয়ের মন্তকে দিতে লাগিলেন, এমতকালীন 
তভূপতি আলিয়া উপস্থিত হইয়া গললমীকৃত বাদে দেবীর 
মন্দিরের দ্বারোপরে , অধটাঙ্গে প্রণতিপুর্বাক যোড় করে 
লম্মথে দাণ্ডাইয়! নিরোদবরণী নিরীক্ষণ করিতে২ ইমন্ত্র 
অপ করিতে লাশিলেন। রাজমোহিষী সেই সময় ভঙ্গীষঞ্মে 

পতিকে জানাইলেন ঘে «এই মা নেই মা” ভূপতি শ্রবণ 
মাত্রেই নিকটাব্তি হুইয়! প্রণাঁম করিয়া কহিলেন “মা তো- 
মাকে দর্শন করিবার নিমিত্বে আমার এপর্যন্ত আন হই- 
য়াছে অন্ুগ্রহপূর্বক দর্শন দিয়! কৃতার্থ করুণ” লজ্জারপা 
শ্রবণ মাত্রেই লজ্জিত! হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, 
রজ্ঞী বহু ষতান বহু বিনয়ে স্বীয় কন্যার ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া 
ভূপতির নিকট দণ্ডায়মান! হওয়াতে ভূপতি ঘোগমাঁয়াকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ষেন নাক্ষাতে যোগমায়া মায়া 
প্রক(শিতে মর্তা লোকে মানবী দেহ ধারণ করিয়াছেন । 
বিশেষতঃ দেবী বাক্য অন্তঃকরণে যত উদয় হয় ততই ভক্তির 
উদয় বাড়িতে লাগিল। রাণীর প্রতি যৌগমায়! জিড্ঞাঁল 
রুরিলেনঃ মা তোমাদিগের কোথাহ্ইতে এবং কি নিমিত্তে 

“এস্ছানে আগমন? বেধ করি পুজা মাননিক থাকিতে পারে। 
রান্্ী কহিলেন উপলক্ষ পৃজ। মাত্র বিশেষ প্রয়োজন তোমার 
্ননটার আজ্ঞনুসারে তোমার মন্িধানে আনিয়াছি। যোগ- 
মায় নিজালুয়ে তৎকথ শ্রথণে আহ্লাদে পরিপূর্ণ। হইয়া রাণী 
গ্ুভৃতি সকল কুলকন্যাগণকে'সহাদবপর্ধক আনুয়ন করিয়া 
আনুন প্রদানপূর্বক নিজ পরিচয় দতে লাগিলেন, নৃপতি 
টি একাকী এ.লমভিব্যাহীরে গন করিয়া রাণীকে 
ইগীত দ্বারায় কন্যার পরিচয় িজ্ঞ'ন। কী.তে কহিলেন এবহ, 
পরিচয় প্রাণ্থে লবিনয়ে যোগমায়াকে কহিলেন? মা আমি 
ভোমার দাসানুদাস আমার সহিত কথোপকথনে হানি কি। 

এইরূপ বিনয়পুর্ববক রাজ! অন্তপুর মধ্যে থাকি! বিশেষ পরিচয় 



পঞ্জমগন্ধা ভপাখ্যাব । ১ঞখ 

জিজ্ঞাবিতে লাগিলেন ।যোগমায়া অতি শৃছুবচনে লজলনয়নে 
পরিচয় দানে প্রবর্ত হইলেন আমাত্যবর্গের দেবীর আলযে 
কোলাহল করিতে লাগিল) পরে পরিচয় প্রাণ্থে বর্ঘরীজ 
যোগমায়াকে কছিলেন। ম! সাধের 'দ্রব্যাি নমস্তই আঁমা- 
বিগের সমভ্িব্যাহীরে আঙিয়াছে, আপমি এই কল গ্রহণ 
পূর্বক ভোগের আয়োজনে সত্তর হন আমানদগের নকলকার 
প্রনাদ পাইবার মানস আছে ও আঁপনকার পঙ্গারি ব্রাক্ষণ- 
কে পূজায় নিযুক্ত করুণ। ষোগমায় কহিলেন আমার ম! 
আমার হস্তে ভিন্ন অন্য হন্ত্ে খানন1 | রাজ] কহিলেন মা, 

মা! তোমাকেই চিনিয্াছেন এবং তুমিই মাকে চিনিয়াছ, 
এক্ষণে যেনত কর্তব্য তাহা আপনি বিধান করুণ, ষাহাকে 
থে কর্মে নিযুক্ত করিতে হয় তাহা আপনি আজ্ঞা করুণ, 
রাণীকে কহিলেন মায়ের নিকটে দ্রব্যাদি আনয়ণ কর, রাপ 
ক্রমে তাহাই করিতে প্রবর্ত: হইলে যোগমায়া আপনি মন্দির 
মধ্যে প্রবিষ্ট হ্ইয় দ্রব্যাদি রাখিতে লাশিল র্ধশেষে 
বস্ম আভিরণ নিবীক্ষণ করিয়। ল্য এককালীন দেবীকে ধন্য- 
বাদ দিতে লাগিলেন । এবং এঁ নকল দ্রব্যাদি দেবীর মন্দিরে 
গুস্তুত করিয়া রাজ- পুরোহিতকে নিযুক্ত করিলেন। এব: 

পাঁচক পাঁচিকাগণকে ভোগ গ্রস্তৃত কথ্সিয়। দেবীর সাক্ষাতে 
উপশ্থিত্ত করিল এবং কুল কন্যাঁগণ ও মনোরম লমভিব্যা- 
হারে রাণী চামর ব্যাজন করিতে লাগিলেন ।যোঠামায়া মহী- 
মায়ার লদ্মুখে বলিয়া দ্রব্যাদি নিবেদন করিলেন তদর্শনে সকলে 
এককালীন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়। যোপমায়াকে শত২ ধন্যবাদ 
করিতে লাগিলেন। পরে বাজ মরহীযু যথা! বিধি ব্যবস্থীহ- 
সারে এ সকল রদন ভূষণে যেগিমায়াকে ভূষিত করিয়া 
দেরীর সম্মুখে সাধ দিয়! কুলে]ুকন্যাগণের অঞ্চলে প্রলাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ! গুরু পুরোহিত 
ব্রা্ধণ ও আমাত্যগণ লইয়া এককালীন মহা! সমারোহ 



১৯৮ পিগন্ধা উপাখ্যান | 

পৃরর্রক ভোজন করাইতে লাগিলেনঃও গীত বাদ্য হইতে 
লাশিল লব্ধ শেষে রাজ ও রাঁজকোছ্ষী দেবীর নিবেদিক্ত 
বৌঠরিশ্বায়ার উচ্ছিষ্ট প্রলাদ প্রাপ্তে আপনাকে ক্কৃতার্থ মানিয়া 
দক্ষিণার স্বরূপ শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া নিস্তারিণশ ও 
যোগষাগার নিকটে প্রণতিপুর্বক'বিদায় হইয়া স্বীয় ভবনে গমন 
করিলেন যোগমায়া নিস্তারিণীর কৃপায় এককালীন স্ব্থমরী 
হইয়। ল্তখে কীলযাপন করিতে লাগিল । চাঁপার তদ্দর্শনে 
গণত্রে হিংসাঁনলে দাহ হইতে লাগিল |" 

যোগমায়ার পুভ্র গ্রনব হওন। 

একে পি বিচ্ছেদে অতি কাতর! ক্রমে প্রনবকাল 

নিকাঁটাগত হওয়াতে যোগমায়ার *হবিষে বিষাদ মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি এ দায়ে কি রূপে উদ্ধার হইব, 
একেত নিবীড় কানন তাহাতে ম্বঞ্জন বন্ধু বান্ধব অথব1 প্রতি 
বালিনী কেহ মাত্রেই নাই অময়ান্ৃলারে কাঁহীকেই বা ভাকিব 
কে বা আনিয়া রক্ষা কণ্রবে, যে হাতা দাসী নিকটে 
ক্লাছেন ইনি তো। কাঁলভুক্ঙ্দ্িণী কাল তিতিক্ষায় আছেন 
কাল প্রাণ্ডে হিংসা! করিবেন তাহার অন্দেহ নাই, এই রূপে 
সর্বদা সচিস্ভিতা লঁকার্যয সাধন জন্য দাসীর তোনামদ না 
করিলে ন্য এই জন্যে করিয়া থাকেন তথাপি নে পাপীয়নশ 
দশলী লভাব ধশ্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না কোন কারোর 
ভীরধর্পণ করিলে তাচ্ছল্য "ভিন্ন বাৎনল্য ভাকের প্রতিক্রম 
সন্দর্শন না করাইয়া কথ]য়২ কলহ রৃদ্ধি করে| ধান্রট অন্ুল- 
ক্ধানার্থে যাইতে ক্িলে ইভান্ভত ভ্রমণ করিয়া প্রতারণা 
পূর্বক ..সলিয়া কহে এ দেশে খাত্রী অসভ্ভাব শ্ানাশ্যর 
'ইইতে আনিতে গেলে বন্ধ অর্থ ব্যয় অন্পিক্ষা1! করে কখন বা 
কহে এক জনকে বব? পাঠাইয়াছি ইত্তি মধ্যেই আসিবে, 
কনদিত, শ্বয়ং বাঁওনে লক্ষন নন পুতিরাৎ দালখুর বাক্যে 



পড়ান্ধ! উপর, | ১৫৯ 

নির্ভর করি! আবির জেক্টা পনি রুরিয়। পাকের আব 
যথাকান- উপস্থিত হওয়াতে কফ বেদূন! পন্ট দেখ! দেওয়াতে 
কল্য। এক কালে ব্যাকুল ছইয়। রেশদন করিতে করিতে 

তুলে পতিত হইয়। ছটরুট করিতে লাগ্মিল, দা নী তদ্র্পানে 
মলে আশা করিতে লাগিল যদ্যপ্লি এই উপললপ্ষে'কোন দূর্ঘট 

ঘটন! ঘটে লময় পাইয়া তিনি তে! দরে গেলেন» রুল! 

অমনি ,কান্দিতে কান্দিতে বিশ্বপালিনী নিস্তারিণীর নাগ 

উচ্চারণ করিব মাত্র তিনি স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন? ইচ্ছাময়ীর 

ইচ্ছাহ্বদারে তৎক্ষণাৎ এক জন প্রবীণ ধাত্রীদেবী দর্শনার্ধে 

উপস্ফিভ1 হুইয়৷ থাকিবার স্থানীভাব জুন্য যোগমায়ার আলয়ে 

উপ্পা্থিতা হুইয়া। কন্যার ছুরাব্থা। দর্শনে অতি কাতর। হইয়া 

আত রাস্তা ব্যবস্থানুযার়িক কাধ্য করিবামাত্রেই কষ 

বেদনা নিবারণ হইয়া এক দ্রব্য চন্রকৃত বালক ভুমি হুইল 

তন্বুখাবলোকনে যৌগমায়া আনন্দ-লাগরে নিমগ্ন হ্ইয়। 

ধাত্রীকে শতই ধন্যৰীদ করিতে লীগিল ধাত্রী বিনা বেতনে 

ব্লকের নাঁড়িচ্ছেদ * প্রভৃতি কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিয়। দ্বীয় 

কন্যার ন্যায় দেবীকন্যাকে বি নেবন করাইতে লাগিল 

পাঁপীয়নী দাসীর তাদর্শনে ষেন বক্ষে বজ্জীঘাত পতিত হইল 

এবং প্বাত্রীরে উৎতেক্ত! করিয়া বিদাঁয়কররণের উপায় করিতে 

লাগিল প্লেতো নামান্য ধাত্রী নয় দাপীর বাক্যে বিরভগ 

ন। হইয়| রুন্যার সেবার বিহিত্ত চেষ্টায় নিয়সিতরপল নি্সি 

আবরণ করিতে লাঁখিল || 

সর্বস্ব ছরণপূর্ববক দার পলায়ণ এবং 

... বাজদূত ঘর্তুক ধৃত হওন। 

যোগমায়ার সুখাবলোরুবে চাপার হুখের পরিলীম! 
নি 

অনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল ছোণড়াটা মানুষ জইলেই 

[১1 



১৭ পল ণন্ধা। ভপাহাবস 

ডি ছুঃখ ঘুচিবে ভবিষ্যতে আমার উপায় কি অনায়াশে 
'ভাড়ালেই তাড়াতে পারিবে, ষে কালপর্যান্থ দান্তকরর্্, করি, 
কেনিপ্বেতন হইলে লুন্দর দশ টাক! হ।তে থাকিত তা হলে 
আজ আমার মুয়াড়া নেয় কেষার আনা ভরন। করিতাম 
দে. তো নৈরাঁশা! করিয! চলে গ্কেল পুনর্ধার আনার ক্মাশ! 
নাই প্রমে লে ছুর্দশা বাঁড়িৰে এক্ষণে আপনার চেষ্টা আপনি 
না করিলে পরে আর পশ্চাতে হইবে পরের মুখ দেখিলে 
আমার কিলত্য এইরূপ অরে চিন্তা কারতেই টির বিপু 
লোভ আক্রমণ করাতে এক কাজীন ধর্দুপথে কণ্ট$ পড়িল 

অমনি শব্যা হইত্তে, গাত্রোথান করিয়া গৃহ মধ্যে যে সষস্ত 

জরব্যাদি রক্ষা করিতভেছিল তাহা অপহণপৃর্ধক আস্তে বাস্তে 
পলাঁঃন করিন। তঙকালীন যোগমার়। ধাত্রী সহ ভুতিক 
গারে বিচেতন। প্রার নিদ্রাপতা ছিল কিছু মাত্রেই জানিতে 

পারে নাই বিশেষে পুরাতন দানী বিশ্বামী পাত্র জানিয়া 
ধনগারে রাখা নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি যেসর্কগ্রাম করিয়। 

স্থান করিবেন তাহা মনের অগোঢর ক্কিরপে সন্দেহহইতে 

পারে তদন্থর & বিশ্বাস ঘাতিনী গ্রহণপথে গমন করিয়া 
নিশি শধ্যেই অনেক দুর যাইডেই মনে যনে চিন্তা করিতে 
লশিল কি জানি যদি ধরা যাই এই আশঙ্কায় অতি জ্ত- 
গতি যাইতে ছিল এমত কালীন নিষ্তারিণীর ইচ্ছানৃসারে 
এক জন।'রানসপ্রহ্রীর সনুখে পতিত হওয়াতে নে জিজানা 
করিল কে মাগী তৃই, কোথ।, হইতে আরিতেছিস কোথায় 

'ব' যাইবি ভোর মস্তকে সীঠাঁরর তিতর কি আছে, দেখাইতে 
হঙঈবে শ্রথণ মাত্রেই দানীর চক্ষু স্থির বাক্যের জড়তা কি 

বলিবে ঠিকানা পাঁর' 'না রজভৃত্যু আুতি ধূর্ত আতাষে 
অভি গযনবুবিয়া জবরদস্তি করিয়া ্ন্তে গাঠারি খুলি! 
ই কল দ্রব্যাদি দেখিব। মাত্রেই এককালীন আশ্চর্য্য খে 
করিয়া দেই অপহারিপীকে বৃন্ধানপর্বক মহারাণী হেমাঙ্গিণা 
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অর্থ(হ যোগমাযার সপতীর নিকটে আনয়ন করিল, রাজী 
অপহারিণীকে দুউ মাত্রেই জিজ্ঞানা করিলেন এ সমস্ত, বমন 
ভূষণ ভূই কৌথার পাইলি তুই বা কে সত্য করে নাস্বলিলে 
তোর প্রাণ দণ্ড করিব, শ্রথণ মাত্রেই বাছধর গা জল, অমনি 
কান্দিতেহ রাণীর চরণ ধারণ পর্বক. কহিতে লাগিল মা 
আমি যোগমায়। ত্রাহ্মণীর দানী তক্ষরে তাহার গৃহ মধ্যে 
নদ কাটিএা 'এই নকল দ্রব্যান্দি অপহৃরণপর্কক পলায়ণ 
করিতে ছিল আমি বহুকালাবধি তাহাদিগের নেক খাইয়া 

থাকি তাহ! জানিতে পারিয়া চোরের পশ্চাহ্গামিনী কইয় 
ছিলাম ধরা যাঈবার ভয়ে চোর দ্রব্যাদি পারত্যাগ করিয়া 
অরথা পথে পঙললায়ণ করিল আমিন লক্ল কুড়ায়া লইয়া 
যাহার ধন তাহাকেই দিতে যাইতে ছিলাম এমভ কালীন 
তোমার দূত চোরের মাল বলিয়া অদ্ধক হিস্যা চাহিল্পরের, 
জিনিল অপরকে দেওনে রাজী না হওয়াতে বলাৎকার 
পর্বক আমাকে চোর বলিয়া রন্ধন করিয়া আনিল অতএব 

আপনি ধর্ম রক্ষিকা ঘথার্থ বিচার করিয়া দৃতের প্রতি শাসন 
করিয়া এ দিন দন্যা দাদীকে খালান দিতে আজ্ঞা করুণ, 
রাণী অপহারিণীর বাক্যে নিষ্টান্ত বিশ্বীন না করিয়া দ্রব্যাঞ্ি, 
ফর্দিজাত করিষ! রাখিয়া অপহারিণীকে করাগারে রাখিলেন 

এবং বাদিনীর প্রতি তলব আজ্ঞা করিলেন |, 

মনঃদ্ুখে যোগমায়ার অরণ্যে গমন 

গর্করী অবসা ন'বিভাবরী-আগত লময়ে বি নেৰনাঁথে 

যোগমীয়ার আদেশানুপারে ধাত্রী ঠাপা চাপা বলিয়া বার- 
সবার ভাকাতে তহুন্ুর অপ্রাপ্ত গৃহ্ধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগ্ন 

সিদ্ধুক ইত্যাদি দর্ধন করিয়। তৎ রৃতাপ্ত যোগমায়ার নিকট 

কঙ্চিল। কন্যা শ্রবণ মাত্রেই এককালীন অতি ব্যস্তা হাহা 
কারধনিৎপুর্বাক সুতিকাণার পরিতাগ করত শয়নাগ্রান়ে 
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গমন করিয়া এ রপ দুরাবস্থা খুরঁচক্ষে বিরীঙ্গাণ কারিয়। 
দেখিল যে ৰনন ভূষণ ইত্যাদি মগদ দর্পত্তি ধে যে স্থানে 
বর্ত সি তাঁধার কিছু, মাত্রেই নাই।" তদর্শনে চীহুকারন্বানি 
পূর্বক রোদন করিতে২ ইতঃভ্তত অন্বেষণ করতঃ দাঁরশার অন্গ- 
সন্ধান ন পাওয়া মনেই এইরপ চিন্তা করিতে লাগিল, 
হায়] আমার কিছুর্ভাগ্য কপাল জগহলংলার মধ্যে আহা বে 
এন কেহ 'মাত্রেই রহিল না বাল্য কালাবধি মাতৃহ্থীনা পিতা 
ও স্বর্মীলয়ে গমন করিয়াছেন, দেবী আরাধনা করিয়া যি 
ব1 বনুকষ্টে মনোনীত পতি প্রাপ্ত হুইয়। ছিলাম তিনিও 
বিন। দোষে পরিভ্যাগ'করিয়া গিয়াছেন| জীবিত আছেন 
কি না আছেন তাহার নিশ্চপ্ন নাই| কিবল দেবী বাঁক্যে 
খিশ্বান করিয়া আশা-রক্ষ অন্থরে রোপণ করিয়া নেত্র নীর 

'নিক্টীন পর্বক জীবন ধারণ করিয়া দানী উপপক্ষে অরণ্য 
মধ্যে একীকিনী অনাথিনী ন্যাঁয় কালযাপনা করিতে ছিলাষ। 
নে সর্ধবনাঁশীও আমার সর্বনাশ করিয়া! গেল। এক্ষণে আর 
এখানে কিরূপে বনবান করিব, ,দেবধু আরাঁধনাঁর ফলন্ভ 
ব।রস্বার পাইতেছি রাজদত্ত বহু মুল্যের আভরণ আদার 
'ভাঁগাত্রমে তে।গ হইল না একবারে লক্ষমীছাড়া হইলাম, 
জলপাত্র ভোজনপাব্র“ইত্যা্দি কিছু মাত্রই রহিল না, পরেই 
বাকি দশা ঘটে তাহাও বলা যায় না, আমার ভাগ্যে ছেলেটা 
যে রক্ষা পাঁয় ভাহাও বোধ হয় না,যাহ! হউক এরূপ মনস্তাপ 
পাওয়া! অপেক্ষা বালকটটীকে বিতরণ করিয়া আআঘাতিনী 
হইয়া জীবন পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রয়, ভাহা 
হইল ভবিষ্যতে অন্য ফ্ত্্ণা পাইতে ইইবে না, তবে ঘে ছ্তু] 
নতত্রণা উপস্থিত মে তো এড়াবার নয় দেই ধারণ মাঞ্জেই 
একবর ভুলি, ইইবে তবে কিছ্িহ আতর পশ্ঠাই জাঞ্র 
খই সুক্তি খুযুঁক্তি ভান করিয়া কনা বাত্রীকৈ বাক্য দ্বাহীঙ 
ফারিয়া বিদায় করিল, অর্ধ লীগুযা দুরে খাক'আপিয়হ 
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ভাঁলয়ং আলঃে ধাঁয়া উত্তষ তৎকালীন ধাত্রীর পক্ষে লক্ষ 

লাঁত তিনিতো নষ্থানৈ গমন কর্ণ তদন্ত ঘোগমায় দুদু,জাত 

বালক'টী বক্ষে এবং জীর্ণ বস্ত্রাদি . কক্ষে, রোদন করিতেং 

দেরী লগ্মুখে দণ্ডায়মান নক়াতরে কহিতে লাগিল) মা গো 

আসি তে। পদেই তব পদে অপরাধ করিয়া ছিলাম, তাহার 

প্রতিফল বারস্বার যে মত পাইতে'হয় তাহা হইয়াছে, এক্ষণে 

আঁর ভার দিব না আমার গ্রাণাধিক ব্ঠুলকটা যাতে, প্রেতি- 

পালন এবং দীর্ধজীবি হয় তাহা করঃ আমার অন্তিম 

অতি নিকট আত্মর্থাতিনী হওন জন্য কাল সদনে কৌন 

কষ্ট পাইতে হইলে তোমার নামে কলঙ্ক হইবে ধর্খাথতের 

মর্ম ভারা বুকিতে পার! ঘমাধ্য জীব ঘদ্যাপ স্বকম্ধের ফল 

ভোগিই হু তা হইলে তে। শিব মিথ্যাবাদী বলিতে হইবেক 

বেহেতৃক ভুর্খ। নাম মাহাত্মেে এরপ প্রা প্রয়োগ 

আছে ঘথ।। ও ৬ 

করা বিভম্বারিরক্ত 'পক্ষেনী চক্ষুলৌরিব হুর্মািদ 
ভালিনাৎ নৃনাহ ছুর্গা ভুর্থ ভয়ে তথা। 

যাদুশ করয়ে কর শরীর রক্ষণ । ভাদ্বশ চক্ষের পাত; 

াখয়ে নন ॥ বিপদ সময়ে যদ্দি দুর্গা নীম লয় নাশের 

মাহাত্ম্য ফলে তরিবে নিস্চর় ॥ 

এইরূপ” করুণা “বাক্য কহিতে কছিতে বিপ্র বালিকা 
৯ 

কালীকা সম্মুখে নজলনয়ন! ভূতঞ্গে পতিত হুইরা অধ্টাঙ্গে 

প্রণতিপূর্ব্বক বিদ্বায় হইয়া” কান্ধিতে২ অরণোপথে গমন 

-স্করিল, কিয়দ্দর যাইতে প্রচণ্ড তপন আলে তাপিতা। হছইয়। 

ফ্বেীকন্য। বৃষ্ষমূলে বিয়া মামা শব্দ করিয়া উচ্চে-শ্বরে 

কান্সিড়েই নেত্র নীরে.লর্বধদ ভালিল+ৰা কটি দাতৃরাদন 

সনিয়া রোদন বু্ধি হইল । 
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নন্দিনী রক্ষার্থে দক্ষ নন্দিনীর গষণ 
এবং, চ্্্ ফল গ্রদান। 

ছবোথায় যোঁগমায়ার ছুরাবস্ছা! দর্শনে এবং আক্ষেপ 
জাত এবণে বিশ্বপালিন জগত জননী এককালীন অনি 
র্যব্া) বহল্ত্য হাবা গাভির ন্যায় পশ্চাৎ২ ধাবমান! হইলেন। 
আমি কিবাইথা ছদ্মবেশে ধারিণী হেমাঙ্গিণী নিবীড় নিভ- 
স্বিনশ পদ্জ নয়ন] নুচোক্ত বদল কুঞ্জর গমনা দীর্ঘকেশী 
ললাঁটে নিনুর বিল্ছু দেদীগু মানা নানাগ্রে গজমতি আন্দ- 
ভিত মুগ্ুডমালিনী মুক্তাহার ধারিণী মণি মুক্ত! প্রবালাছি 
দ্বর্ণাতরণে নুসর্জীভূতা অমরগণ সেবিত পাদপছ্ পদ্ধত্রান্ে 
অলিফুল ব্যাকুল হুইয়া অকরন্দ পানে পতিত হইতেছে শ্রিগ্রি 
বালক! কালীক। বিপ্র বালক! সুতি ধারণে খনি থালীক! 
পাশ্ববর্তিনী হইয়! জিজ্ঞাল। করিলেন হ! বাছ। তুমি এ লঙ্কা 
জাত বালক ক্রোড়ে একাকিনী কোথায় গমন করিততছ এ 
নিবীড় কানন মধ্যে কত শত ভয়ানক হিংকজআ পণ্ড অহর 
গমনাথমন করিয়া থাকে দৃউ নাত্রেই ভক্ষণ করিবে তোমাৰ 
রু অন্ঃকরণ মধ্যে কিছু মাত্রেই শঙ্ক হুইল না ভদ্র কন্যা কি 
জনয অরণ্যে আনিয়াছ পার্থ বল ।যোগমারা দেবী রূপলাবগ্য 
দর্শন কনিহানাত্রে বিস্মদাপন্ন। মনেই করিতে লাগিলেন এমন 
ভে নুন্দরী অন্মাবধি দেখি নাই কে ইনিঃ দেখ কন্যা মানৰ 
ধন্য! কি যক্ষ কনা কিন্বা অরণ্যেয় আধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছলন! 
ন্রতে আলিয়াছেন যাহ! হউক ইহার সঙ্গ ছাড়া হইবে লা 
সম্বোধন পূর্ববক কছিত্তে লাগিল'মা আমি অতি কন্যা বিগ্র 
কন) ত্রিসংলার মঙ্জে আমাব কেছ মাত্রেই নাই, দাদী উপ- 
পক্ষে অরণ্যে বলবাল করিতে ছিলাম লে সর্বনাশ অর্শ 
হরণ পৃর্র্বক পলারণ করিবাছে এক্ষণে গ্রানাঙ্ছাছন রক্ষিত! 

, অনের ভ্িখ, অরণো আবিয়াছি জীবন পতল হওয়া দাহান্ন 
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পক্ষে সৌভাগ্য ( 'দেনী শ্রবন মাত্রেই কাঁহলেম সেটের বাছা 
হাঁতের হুয়া খয়ষাগ পাকা 'চুলে'নিশ্বর পর মে জন-প্রা্ষি, 
লেই হয় ষে.স্োণার চীদ তোমার কৌল এটা ভাল থবি- 
লেই 'লফল মুখ? জীবন ফ্লীরণে চিরদিন লষান যায় না সুখ 
ছুঃখ নকলকারি আছে তা বলে ফি জীবনের প্রতি অবিজ্ঞা 
করিতে হয়। যোগমায়! কিল ভাই বা কই তিনিও আঁছের 
না আছেন সন্দেহ, আমাকে গর্ভবতী বনবাসে রাখি! স্থাঁন।- 
স্ধরে গমন করিয়াছেন অদ্যাবধি ভাল মন্দ রং্বাদ নাই। 
তদস্থর যোগসায়া জিজ্ঞাপা করিল মা.আপনি কে বটেন কি 

নিমিত্তে একাকিনী অরণ্যে আপিয়ছেন আপনকাঁয়তে। জীব- 
নের- প্রতি ষডু দেখি লা| দেবী কহিলেন বাছ। আমার কি 
হুড়া আছে আমার ছুঃথ শ্রবণ করিলে তোমার ছুঃখ লামান্য 
ভ্তান হইবে । পতি ম্বপত্রীর বশিভূত হওয়াতে গনের ছঃখে 
অরণো বাস করিতেছি জীবন রক্ষার্থে নর্ধবত্রে অ্রমণ করিয়া 
থম প্সম্প্রতি দিব অবলন অধিক দূর যাইতে হইবে 
বিলম্ব করিতে পারি না ধোখমায়া কহিল মা আমি আপন- 
কার শরণাগাত! অদ্য আপনকার আশ্রমে অনুগ্রহ করিই! 
ষদ্যপি থাকিতে স্থ/ন দেন তা হইলে বালকটী রক্ষাপাছ 
দেবীর তাহাতে অনুমতি হওয়াতে কন্যা! আহ্লাহিত হট! 
নিজ বৃত্তান্ত বিস্তারিত কহিতেং চিল 'কিয়গাখ সবাইতে 
ঘাইতে লাক্ষুধারুপিনী দরশনে এক কালীন ক্ষুধা কাতর! 
ইরা কহিল মা আমার তো প্রাণ ধায় গমনাশক্ত উপার কি, 
দেবী শ্রবণ মাত্রেই চঞ্চল হইয়া অঞ্চল হইতে এক ফল বা- 
ছির করিয়া! কন্য]ুর হস্তে অর্পণ করিলেন তাছ। স্পর্পঙ্গাজে ই 
"এককালীন ক্ষুধা ,পিপাশা নিবারণ জঞয়াতে যোগনায়! 
জিজ্ালা করিল, হ। মা এটি কি কিল ইহার নাস ও গুণ বলিতে 
হইবে | দেবী কহিলেন ব€ুনে ইহার নাম ভতুর্বার্গের» ফল 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পৃ1ণ্ত মাজেই লতা হয় আর জলদের সুধা 
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পিশাশা নিবারণ করে এই ফলের গুণে তুঙি'পতি পৃন্খে 
অতি সালবানা হইয়া পরম সুথে কালযাপন। করিবে যোগ- 
মায়া কহিল এ ফলত 'জননী আপনফীর নিফট ছিপ তবে 
আপনকার এ রূপ দুরাবস্থা কি 'জন্যে ঘটনা হইল পিতার 
ভালবাদ! না হইলেন কেন, দেবী শ্রৰণমাত্রেই লজ্জিত হাসা 
করিধ।! কহিলেন বাছ! তাগার কারণ আমি নিস্কামি ফলা- 
ফল রহিতা এ ফলে আমার কার্য্য নফল হয় না আমি যাহাকে 
অর্পণ করি তাহারি উপকার দর্শায় যাদুশ সর্প বিদ্যা! 
গুরুদত্। না৷ হইলে গৃহীভার উপকার হয় ন) ইহার বিশেষ 
৭ আমার পণ্তি ভিন্ন নয কেহ ধিষ্তারিত কহিতে লক্ষম 
ননঃ বোধ করি চেোমার পতিও কতক২ কহিতে পারেন 

অব্থহ় তাহাকে দেখাইবে যোগমায়] শ্রবণ মাত্রেই বিস্ময়া- 
পল্না আত্যাস্তিক্ ভক্তি পর্বক অঞ্চলে বন্ধন করিয়া লইলেন 
তদন্যর কিয়গুদুর যাইতে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছানুলারে পথি মধ্যে 
এক দিব্য কুঠির নির্মাণ হইল কন্যা নু দেবী তথায়: পৃবেশ 
করিয়া নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করাইয়! কন্যাকে উত্তম 

এশষ্যায় গন করাইয়। রখিলেন' যোগমাঁয়ার পথশ্ান্তের রা স্ 
দুর হওয়াতে বিচেতন$ পাধ অথে।র নিদ্রাবস্থায় রছিলেন। 

দেবী “কর্তৃক যোগমায়ার বৈশ্থলয়ে গমন। 

ইত্যাবমরে দেবী নন্দীকে,আহ্যান পর্ধক আদেশ করি- 
লেন। অদ্যই নিশি মধ্যে পালজ লহিত কন্যাকে মন্তকে 
ধারণ করিয়া কাশ্মীর সগরে চিত্রসেন বৈশ্ার অন্তঃপুর 
মধ্যে রাখিয়া আইস, শ্রবণ মাত্রেই নন্দী লইয়া চলিল, তহ- 
কালিম বৈশ্য ও বৈশ্ঠ পড়ী নিদ্রাবস্ছাঁয় ছিলি দেবী স্বয়ং অগ্র- 
গাসিন হইয়। বৈশ্টী পত্রীকে স্বপ্নে ঝকছিলেন, ঘে কমা বালক 
ফ্রেটড়ে ভোঙার জন্ধঃপুরে আলিয়াছেন উহাকে, লমাধর 
পৃর্বাক ছুঁছে রাখিয়া প্রতিপালন করিলে জরীরদ্ধি হুওনের 
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উত্তম মর্তাবনা, বৈশ্থা পড়ী আশ্চর্য্য স্বপী রি শেষে নির 

রণ করত বিশায়াপর হইয়া বাস্ত সমস্ত বহির্দেশে আলিয়া 

চক্ষে প্রত্যঙ্ষ করাতে ও ্প্পের পৃতি দু বিশ্বাস-হইল, 
এবং দেবীকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে শ্বীর 

পরতিকে গাত্রথান করাইপ্নে শবপ্ন, বৃত্বান্ত বিস্তারিত জ্ঞাত 

করিল শ্রবণমাত্রেই বৈশ্যার লৌমাঞ্চ হওত বহির্দেশে আপিয়া 

দেখিল পদ্মিনী কন্যা বালক ক্রোড়ে নিদ্রীবস্থায় আছেন, 

বৈশ্য মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল একি আশ্চথ্্য এমনতে। 

অপত্ব জন্মীবথি দেখি নাই এবং শুনি নাই বাটীঃ দ্বার 

মাত্রেই আবদ্ধ শৃন্যমার্গে দবর্ণলতু! কি গ্রুকীরে আইল এ কন্যা 

দেবী কন্যা তাহার পন্দেহ নাই, পশ্তি পত্বী উভয়ে পাঁলস্ছের 

নিকটে বলিয়া রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এ 

কন্যার নিদ্র। ভঙ্গ করাইতে পতি রমণীকে নিষেধ কুরিলঃ , 

আরে কছিল লোক জনরব করণে আবশ্যক নাই গুরুকন্যা 

বলিয়া রা করাই কর্তৃবা, ভ্রামশঃ সর্ধ্ববী 'অবনন্ন, বালকটীর 

নিশ্াভঙ্ঈ হওয়াতে ক্ষুধার উদ্বেগে রোদন করিতে লাগিল, 

কন্য। ও বালকের কার! শুনিয়া নিদ্রার ঘোরে স্তন্পাঁন কর। 

ইন্ডে লাগ্সিল, তদপ্র বিভাবরী নুপৃকীশে কন্যার নিদ্রা-তজঃ 

ইওযাঁতে চমহ্কাঁত জ্ঞান হইলঃ মনেই শচত্তা করিতে লাঁগি- 

লেন এ আবার কৌন স্থান এরাই বা কে, কেই বা এখানে 

আঁনিল তিনিই বা কোথা নে অরণ্যই বা! কৈ, জে ভীতির তো 

এ নয়, কেন্্ুবা আমাকে হয়গ করিল, এত দিনে ধর্ম নট হই- 

বার সপ্ভাবন! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সন্মখে খৈশ্থা 

পত্তী নিরীক্ষণ করত কন্যা,নকাতরে জিজ্ঞালা কাল ছে! 

আপনার! কে কি নিমিত্তে হণ 'কদ্িয়া আনিয়াছ বৈস্তাপড়ী 

স্রতীঞজলি পর্বক ক্কপন বৃত্তান্ত কহীতে কন্যার ভ্রান্তি দুর বলত 

নিশ্চয় জাদিল নিস্তারিখী'র় খেলা, তিনিই লঙ্গিণী হইয়া রক্ষা 

করিয়া নিশি খধ্যে এখানে ৫পৃরণ ক্িয়াছেদ অদ্যাধি সপ- 



১১৮, পঙ্জপন্ধ। ভপাযজ, 

বন্্া আছেন তবে আমার আর কি ভাবনা ধৰা! বাক্য কর্রি- 
নই অন্যণ। হইবার নয়, অধিলন্তথ্ে পতি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা 
এইরূপ*“আশা-রক্ষ অন্তরে রোপণ করাতে উদ্বেগের শান্ষি 
হইল যোগমায়! পরষ 'নুখে বৈশ্টাালরে কিছুকীল কাল যাপন! 
করুণঃ তাহারাও গুরুকন্যার ন্যায় ভক্তি পর্র্বক সেব। শ্বশ্রুল। 
ও বালকের লালনপাপন করিতে লাগিল। সতী পণ্ভি 
পাণ্ড অভিলাধিনী হইয়া * নর্বদ। নিস্তারিণীর আরাধনায় 
নিযুক্ত বহিলেন। 

যোগমায়ার মহিত নিবারণের জন্দর্শন। 

পয়ার। এক দিন বৈকালে মেবনে সমীরণ। তুরঙ্গ 
বাহনে গিয়াছিল নিবারণ ॥ ষোড়লী রূপনী বালা বালীথানা 
পরে (দুরে হতে যুখরাঁজ নিরীক্ষণ করে॥ আপনার তার্ধা 
ধগে শাহি হয়জ্ভান। অপর ন্ুন্দরী কন্যা করে অনুমান | 
পরস্পরে পড়ে গেল কটাক্ষের শরে। উভয়ে দাড়ায়ে রয় 
কার নাধ্য সরে॥ অপরূপরূপণ হেরে কির তনয়। ' অন্তরে 
মদলবাণ হানিল প্রলুয়। অবলা নরল। জাতি স্বভাব যেসন। 

“গ্রেতে দেখায়ে আস্ত করে আচ্ছাদন॥ নয়নে নয়ন যেই 
হয় পরস্পর | অনিম্িব যোগমায়। নিরীক্ষণ করে॥ আহ্ের 
উপরে আন্ত দেখ! গেল বেশ।| নিশ্চয় চিনিতে নারে দেখে 
রাজবেশ। বলনে বদন ঢেকে দাড়ায়ে যুবঠী। ছাতের 
উপরে থেকে দেখে নিজ পড়ি ॥.বস্ত্র আচ্ছাদনে মুখ রমণীর 
ছিল। লেহ হেতু নিবারণ চিনিতে নারিল ॥ তথাপি আশ্চর্য; 
দেখ দৈবের ঘটন। উভঠেতে অতঃপর হইল উচশটন ॥ রমণী 
রহিল ছাতে পতি অশ্বপতরে। 'ভালমতে নিরীক্ষণ পরজ্পরে 
করে ॥ হৃদয়েতে জ্বলিছে ত্বলন্ত হুতাষন।” পরস্পীরে ভাবে 
কিনে হইবে মিলন ॥ করে নিরীক্ষণণ্করে আল্ভিনিশিনি 4 
হেনঞালে বাীবইতে.নইলে নানী ॥ লসাদরে,তাহাে 
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ভিবহালে বিবরণ । কোথা হইতে এলে তুমি কোথায় গমন | 
ভাাবানে ঘি কথা কর কার সনে । অভাগা হইলে আনি 
ভাগ্য করে সনে ॥ কৃতার্থ হইল মাগী শুনিয়া বচন [“ক্কৃতা- 
পলি হয়ে কাছে'কয় বিবরণ || যোগমায়া দেখে তাহা উপর 
হইতে | চঞ্চল হইল চিত. €ল কথা শুনিতে || ঠমক ঠামক 
দেখে শুনিয়ে বচন । মনেই ভাবে হবে স্বকার্ধা লাধন ॥ ব্যস্ত 
হয়ে নিবারণ যায় দঙ্গেখ। হেলে নাগ্তিনী কয় কথা রঙে || 
কু'ড়ের দ্বারেতে গিয়া বান্ধিলেন হয়। মনে ভাবে মাগী 
একি ভাগ্যোদয়।। বনদিতে আমন দেয় অতি ব্যস্ত হয়ে। 
চরণ পুছাঁয়ে দেয় অঞ্চলেতে লয়ে রেকাবে গোলাপি পেড় 

তান্বল মহত | আনি হুবালিত বারি গেলাশে পর্ণিত। 
সম্মুখে রাখিয়ে লব সবিনয়ে কয়। 'অগ্বীনেরে কৃতার্থ করিতে 

আজ্ঞা ছয় ॥ স্বকার্য সফল জন্য ভাবিয়ে রাজন। কিছ 
লইরে তার করিল ভোঙন। আনিয়ে নুতন হুন্ধ। ফিরাইবে 
জল। ভৃস্তেতে তুলিয়ে দেয় পাকাইয়ে নল ॥ বুঝিতে না 
পার মাগী আনার আশম়। নিকটে বদিয়ে হেনে হেলে 
কথা কর ।| মের অভাব কিছু নাহি ভয় লঙ্জা। ব্যস্ত হয়ে 
উঠে গিয়ে করে শব্যা লজ্জা ||” অবাক হুইয়ে শিশু মনেই 
হাসে । কে আর এখানে আছে মাগীন্ধে জিজ্ঞানে ॥ চতুর 
নাপ্থিনী কছে চাঁতুরীর ছলে। কার সাধ্য আমে হেথা কোন 
কথা বলে || পরেতে নিলজ্জ মাগী করে নিবেদন 1 ৃহেতে 

আয়া উঠে করুণ শয়ন | দেখ যে মাগীর আর বিলম্ব না 
শয়।' মাড় সঙ্ব্বেধনে কথা নিবারণ কয় | বাছা! ধন সম্বোধন 

করিয়ে নাগ্ডিমী। একেবারে হ্ন যেন তিনি নন তিনি ॥ 
পাকিট হইতে একৎম্বরণমুদ্র। লয়ে । নিবারণ বলে মাসী শুন 
নেআনিয়ে। অগ্রেঃত ভুলায় মন, হাতে দিয় ধন | পশ্চাতে 
রিস্তার কুরে কন বিবরণ 1, ছাতের উপরে এই দেখে এল 
যারে। মেলাইয়ে দিতে মোরে পার ধছে তারে ॥ পাইকৰ 
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লেক অর্থ গুনহ নিশ্চয় | তৃরাঁর করহ ফট বিল দা গায়।| 
নষ্টের বিষম, কানি বুঝা অভি দায়।. মৌখিক-স্মলিয়ে উঠে 
পুলোকিত ভার ।। বড় খবরে জব তার থাকে বড় ঘরে । কার 
লাধ্য করে কথ! সরিবার তরে-। কার ঘাড়ে সদুউা মাও আছে 
ৰাছাধন। কে নেখানে গিয়ে কছে এমন বচন.॥ লিবারণ বলে 
মানী ভাবনা কি তায়। অর্থ বায়ে বর্দ লের ছুদ্ধ পাওয়া 
যায়। বিশেষে রমণী জাতি অর্থের পরাপী। . বস্ত্র আতরণ 
দিয়ে তৃষিব রূপন্পী। চেষ্টার অনাধ্য মালী আছে কি. 
লংলধরে। তার সাক্ষি নীত। দতী দশানন হরে । তোয়ারে 
করিব তুষ্ট দিয়ে বহু' ধন। বিলম্ব করোদ! চেষ্টা কর গে 
এখন॥ অর্থের পাইয়ে লোভ কহেন নাগ্ডিনী। পশ্চাতে 
কহিব যদি রাজি হন তিনি ॥ মরি কিন্বা বাঁচি চে! করি 
একব!র। আজ যায় কালি এসে লও লমাচার | তুষ্ট হয়ে 
নিবারণ চলিলে গৃহেতে | উড়িল মাগীর মন অর্থের লোভেতে॥ 
এখানেতে দেখ দেখি দৈবের ঘটন। ঘোগমায়া এক দৃফ্ে 
কয়ে নিরশক্ষণ । কতক্ষণে নাগ্ডিনীর নঞ্জগ দেখ! হয়।' পাইতে 
মানস ঘুররা'জ পরিচয় । হেনকালে নাপ্তিনী "মাইল তথায় 
"নির্জনে ডাকিয়ে কন্যা বিশেধ সুধায়॥ কার নঙ্গে এতক্ষণ 
ছিলি নাপ্ডিলী। অন্ুমীনে বুঝি তোর কে হবেন তিনি 
নরুলি দেখেছি আদি ছাতের উপরে-। লঙ্গে করে লয়ে গেজি 
জধপন'রি ঘরে । নাগ্চিনী কয় আঁহা মরি২ সরি। তব লজ্ে 

সঙ্গী হব হেন ভাগ্য ধরি ॥ নৃপিতি তনয় রূপ কন্দর্প জিনিয়ে। 
ইচ্ছা হর লেবি পদ হৃদয়ে রাঁখিয়ে & 'কিঞ্িহ বিশেষ কথ! 
ছিল খোর সনে । তাত্তেই ডাঁকিয়ে মৌরে কহিল নির্জ্জানে | 
বোগমায়। কন.কথা! ফেমন প্োপন। দ্িশেষ করিস! জল 
করিব-শ্রবণ। নাণ্ডিনী কছে তর ক্রি বন কথ্বয়। বুঝিরা 
দুলেছে'ব য়েখিরে ভাহায়। ছারিয়াং কথা কহেন নািনী। 
ছেটো্গারে ছেকিজ। স্ছুলেছেন ভুপসধি | কেমনে সোমার সঙ্গে 
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হইবে মিলন । ইচ্ছা করে দিতে তোরে বহুরত্ব ধল। বোগ- 
মাঁয়। বলেন ধনের মুখে ছাই | সে ধনে পাইলে মন ধন গিতে 
চাই ॥ কিবা নাম কোন জাতি-ধাম কোথাকারে। নিশ্চন্র 
করিপা শীঘ্র বল' সো আমারে ॥ লেখধদি আমার কোন 
পরিচয় চায়। বিপ্রৰধূ মহমারা জানাও তাহায় ॥ যদ্যপি 
পৃরাণ কালী মনের মানস। রাখিৰ হৃদয়পদ্মে করিরে সন্তো- 
য। এক্ষণে সেসব কথা নাহি প্রয়োজন । সম্পরত লইতে হবে 
কিছু রত্বধন ॥আনিতে বলছ কলা এমন সময় | কহিব নির্যাস 
কথ। মন যদ লয় ॥ মশ্বকথ। নাপগ্ডিনী জানিবে কেমনে। 
উত্তয়ে হইল রাজী তুষ্টা মনেই ॥*পরছিন যথাকালে আইমে 
নিবারণ। নাপ্তিনীর গুছ গির। দের্দবশন | এসো২ বাছা 
বলে অতি সমাদরে । বমিতে আপন দিয়ে কয় যোড় করে॥ 

লকার্ষা লাধন বাছ! হইবে তোমার | কিবা জাতি কিবাঞ্নাম 
বল একবার | নৃশতি কহেন আমি ব্রাঙ্ষণ তনয়। নিবারণ 
নাম মৌর সকলেতে কয় ॥ গৃঙেতে রাখিয়ে মাগী যায় ত্বর! 
করে| বিশেষ কহিল আনি কন্যার গোচরে ॥ নিবারণ নাগ 

শুুন তুষ্ট যোগমারা। জানিল যে নিস্তারিণী হঙ্গেন. 
সদয়। ! ব্যস্ত হয়ে কহিলেন আনিতে স্তরে । আপনি উঠেন 
গিয়। ছাভের উপরে ॥ মন্তকে উদ্টিক দ্দিতে নিষেধ করিল। 

অশ্বোপরে নিবারণ অমনি চড়িল॥ বাটার রম্মে, গিয়া 
ঘুরিয়া ঝেড়ায়। গবাঞ্ষ কইতে কন্যা দেখেন তায় ॥ নিশ্চয় 
চিনিল নার» আপনার পতি? গতি ন! দেখিল চক্ষে আপ- 
নার লতী।॥ না্ডিনী মুখ চেয়ে হাসিয়াই। সমাদয়ে কন কথ 
সন্তটা হইয়া ॥ অগ্রেতে করিবে চুক্তি দিবে কত টাকা| 
আিতে কহিবে কল্য বৈকালেতে পাকা ॥ গৌপনে রাখিৰে 
তঠরে আপন গৃেতে।, লাক্ষ?তে কহিৰ কথা সুপতি 

অঙ্জেতে || ধদ/পি করেন মম বাক্য অঙ্গিকার | অবষ্ঠ মানল 

[১১] 
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পূর্থ করিব তাঁহার । অথ্রেতে লিখিয়ে খত দি ফেল তিনি। 
লতীত্ব করিব নষ্ট তবে লো না্রিনী॥ বিশেষ'করিয়া! কথা! 
কহ তার লনে। অতি নঙ্গোপন বার্তা অনো নাহি আনে । 
তুষ্ট হয়ে নাতনী গৃহে চলে যায়| যেরূপ কম্যার পণ বিশেষ 
গুনার | লাঞ্চিশী বলে বাছ। শুনপ্চমত্কার | অগ্রেতত তো- 

সার ঠাই লইৰে একরবব ॥ নিবারণ বলে মামী ভয়কি 
'তাঁহাতে। শত খত পিখে দিব আপনাব হাতে ॥। অংর্থর 
ভা নাখধী কি আছে আমার । ধন মন প্রাণ দিয়ে বাধ্য 

হব তার ॥ 

উপপতী তাবে পত্রীর গমন। 

ভ্রিপছী। পরদিন নিন্বীবণ, অত আনন্দিত মগ বাঁণ্ছির 
হলেন বাসি তত । থেগেতে ছুটল কহ) তব ছেনভ্ঞান হব, 

উপনীত দেখিতে২॥ নাগ্তিনীধ গ্ুহে আমিঃ শুনিষে দক্ল 

বদন, হাপি২ বন বারে খাবে। শখত্র কৰে শিষা তথা) কহিবে 
বিশেন কথাঃ যে প্রঝাবে পা আনিৰবে ॥াক খত লখিতে 
হবে। রমণী আনবে ববেঃ লাক্ষাহেতে লিখিব একবাব। 

স্পদবু টাকা হাঁতে২, দেখিবে নর্বে ল।ফ্তে,মালাহিদা দিবগে। 
পভামার॥ শুনিয়ে টাকার শক, মাশী হযে শিস্তঙ। আল্তে 
বান্তে চলিল তখান। বোশমায়াব কাঁতে গিমেগ কহে লব 

বিল্রারিয়েঃ শুনে বাস্তা হলেন রমণী ॥ অতা পতি জিনিবাবে, 
যায় ধেশ বেশ কবে দেখে সত্জ। পাধ লজ্জা রতী। গোপনে 

গেপনে ধনী, চলে গজেন্্র গামিনী, ছপ্িবারে আপনার 
পতি ॥ দ্বারে থেকে নিবীরণ। ধরে ভার্য। নিরীক্ষণ উথপিল 
খের তর । সঙ্গেতে জয়ে নার্ডিনী, প্বলাইরা বিনদিন, 
কর কত শত রঙ্গ ভঙ্। মাগী উপলক্ষ হরে, কর কথ! হছ- 
সবার, আগে লিখে দিতে হবে খত। এই মম বিবরণ, করিতে 

সথকে পাল্ন। ধরাভলে থাকিব যাবৎ! পওতের দচুড়ামণি, 
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নিবারণ অতি আআনী, শ্বহস্তেতে লিখিতে লাগিল। দিক 

বনমালী বলে, ছিলাম বটে লকলে লেন! দেন! কেই প। 
দেখিল 

নিবরণের, প্রতিজ্ঞ! পত্র । 

মহামহিমা মহীতলে মহিন তবঙ্গিণী রদ রঙজিণী 
শ্রীমত্যা মহীমাধ। দেব্যা বরীধরেষু। 

লিখিত আ্রিনিবারণ শঙ্ব)। কম্য একরার নাম 
পত্রমদৎ কার্ধনঞ্চাগে ষদিয় “তদিয়' রূপ লাবণ্য বিলক্ষণ 
নিরীক্ষণ কব? মদও দুরান্ত অশান্ত ভ্রান্ত মন ক্ষান্ত ন] 
হইয়। বিস্মতিক্রমে ভুলিয়া থাকে তপ্তাপি কটাক্ষ সরোন- 
ওভ্ভানে এ দ্রিনে নে দিনে জীবনে পীড়া প্রদানে তব, পক্ষে 

অতি অকত্তধ্য ছিল যাহা হউক নিবারণ কিছুতেই নিবারণ 
হইতে না পারাতে আানকার শবণাপন্ন হইতেছে নংপ্রত্তি 
মম প্রত সম্মত হইয়া মথ। যোশ্য আলিঙ্গন স্বরূপ উষধি 
গ দানে 'আবোগ্য করিলে চির বাঁধিত হুইব এক্ষণে উঁষদার্থে 
একশত্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি পরে ভাগ্যক্ষমে আগ 
হলে যথন যাহা আভ্ভ! করিবেন তাগাই দিব কম্মিনকালে 
কাল সহকারে কালাকাল হওনপর্যযস্ত আপনকার খণে আবদ্ধ 
রছিলাম আজ্ঞা) কবিলেই রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি যৈ কোন 
তারার্পণ ঝারবেন ততক্ষণাহ, গাহাই করিব বিশেষে বিশেষ 
প্রয়োজনে নিজ জনে নিযুক্ত করি€লই বখানাধ্য আঞ্জাম দিব 
তাহার অন্যগা কিন্বা গাণকলি কবি,মাফিক আইন আগলে 
আবিব আপনিই অনুগ্রহ করিয়া আমার কথাব বাধ্য ছ্ইয়! 
ঝুাকিরেন এই করারে আপন ,খুোনতে হুস্থ শরীরে বাছাল 
এ বিন! গ্রপ্ডারিতে এককারনান। পন্জ পিশিয়। দিলা 

তত 



১২৪ প্গন্ধা! ভপখ্যার। 

যোগধায়ার সহি পুনঃ সিল | 

পরশর | পস্তখত করে খত নাক্ষাতে সাক্ষির | হাতেই 
তুলে দিতে বান রমণণর ॥ গবাফ হইতে দেখে পঙ্কজনয়নী। 
ঘোঘট। টানিয়ে হেসে বনেন অঙ্কন ॥ সাক্ষীগণ ৰলে টাক! 
দেও মহাশর়। এক্ষণে এখানে আর ভিড়করা নয় ॥ ক্রোধ 
ভরে কহিতেছে নাপিহের বাল।। পারে এসে পিরে বুঝি 
দেখালেন কলা ॥ রুমালেতে শত স্বর্ণ মুদ্র! বান্ধা ছিল। 
মাল মহিত লয়ে রম্ণধরে দিল | নাগুনী ক্রোধভরে 
মথা নাহ কয়। মনেই ভাবে মাগী দেখিব কি হয ॥ আপ- 
'ার বরে মুদ্রা শপিয়ে লইয়ে। অঞ্চতল বান্ধেন ধনি চঞ্চল 
হইয়ে॥ লাক্ষিগণে হন সাক্ষী ইসাদির স্থলে। নপ্তিনী না 
দেয় ভুই টাকা দিও বলে|| হাকাহাকি করে মাশী কবে 
ভিরন্ার | বলে ভাল জানা গেল ভদ্্রেরব্যতার ॥ এক্ষণে ডে। 
হয়ে গেল উভয়ে মিলন । পরের ঘরেতে ছাবা কিবা অয়ো- 

ঘন ॥ কেহ মরে তেনে কুটেরেহ পুরে গালে । তাতেই 
মজল কলি ঘোর কালে২।॥ শ্রবণ মাত্েতে নৃপ হালিভে 
প্ণাগেল। মাগীর কবেতে কুড়ি স্বর্ণ মুদ্রা দিল॥ তত্রাপি 
বদন তার দেখে ভারখ। রমণী অমনি খুলে দেব নিস হার॥ 
লিখিয়ে মাশীর নাম দততরামধন। নিশানি করিয়ে সহি লইল 
তখন । নিবিড় বনদনে আচ্ছাদিত চন্দ্রানন | ঢাকিয়ে রাখিতে 
নারি পারে কতক্ষণ॥ প্রকাশ্য হইল আন্ত চুম্বন, করিতে। 
নিজ নারী হেরি রাজ! লাগিল ভাবিতে ॥ বুঝিতে বিশেষ 
কিছু না পারে নিশ্চয়। বাত কয়ে রমণীর চায় পরিচয়। 
কেন জাতি কোথা ধাম কিনলাম তোমার যথার্থ কহিয়ে 
ছুঃখ ঘুচাও আমার || রন্ক। রমণী ছলে পতি ভুলাইতে । 
গাচুশবরে কর কথা হাপিচে২।। আঅত্তাগীর পরিচয় শুন মহান 
শয়ণ বালাকালাবধি আমি ছাড় (পিআালর় || জন্গিলংৰ 



হিযার্রি ররর | 
পঞ্জসন্ধা উপাধাংন | & 

জননশ গর্ডে জমক তনয়া। জ্যেষ্ঠা আমি ম্থামায়। কমিষ্ঠা 
যোগমায়া॥ অবিকল অবয়ব আমাতে ঘমীতে |. ইঠখ€ 
দেখিলে লোকে না পারে চিনিতে ' অন্যের থাকুক কষ 
জননী আমার । কত ৰা'র ডাকিতেন নান ফেরফার | জনক 
আমার শ্টামানন্দ ব্রদ্ষচারী। কি ক্ষণে দ্রিলেন বিভা হুই 
দেশাল্তরী || বিবাহ নিশিতে মের জনকের লনে। শশুর 
করেন দ্বন্দ্ব মর্যযাা কারণে ॥ লে অবধি তথা ধাওয়া আশ! 
মোর নাই। আছে কিনা আছে কেহ নংবাদ না পাঁই | বু 
কাঁলশবধি মম পতি দেশাস্তরী। দারুণ যৌবন আবাল! 
নহিতে না পারি ॥ কি লাভ হইবে মোর নতীত্ব রাখিয়ে। 
খেদে কুলে জলাগ্তলি দিলাম আনিয়ে। পরিচয় পাইতে 
সন্দেহ গেল দূরে । ঠাকুরবি জালিয়ে বাড়ে উল্লান অন্তরে 
অতঃপর করে দোহে শতরঞ্চ খেলা । খেলয়াড় থাক্ষ কেছ 
শিখ এই বেল।। 

নীপ্ডিনীর গৃ্কে যৌগমায়ার প্রতি দিন গমন। 
ভ্রিপদী। নিত্য নিত্য যোগমায়। এইরূপ করে মায়া, 

ভুলাইতে যায় নিজ পতি । রমণী কুহুক ছলে, পণ্ডিত গ্েলন" 
ভুলে, কালে বিপরীত রীতি । ক্রমেই গুপ্ত কথা, ব্যক্ত 
হলো যথা তথা, পরস্পরে গানাধুন! করে। জমিজেন বৈষ্ঠ 
জায়? দুরে গেল পূর্বব মায়া? ৰাঞ। হলো তাড়াইতে তারে ॥ 
জিজ্ঞানা করে কন্যারে, যায় হয় কৌথাকারে, বল দেখি 
বিশেষ কারথ।|: নাহি কিছু পূর্ব ডাব, হলো নন অনুয়াগ, 
দেখি যেন কেমন২। কুলের-কাঁমিনী*হয়ে। নিজ গৃহ তেয়া- 
লিগে প্রতি দিন' বৈকাল যৌগেতে। ঘরেতে রাখিয়ে 
ছলে, অনায়াসে যাঁর চলে; লজ্জা কিনা হয় তৰ যেত্ে। 
কতটি শুনিলে পরে, গন দিবেন মোয়েঃ লমুচিত শাক্তি 
পাৰ তুমি বুঝেনুষে কর কাধ, দিয়লা২ লাজ।- "মম 



১২৬. পঙ্ছগন্থা! উপাখ্যান । 

হঃখে মরি বাছ। আমি আপনায় কনা ভাবে, রেখে 
তোরে মরি ভেবে; কুলটা মতন কেন হলে।' যার মান 
তার ঠাঁই, রাখ! কড়াটাক চাই, এ কুবুদ্ধি কে ভোরে 
শিখালে॥ গালি দেয় বৈশ্ জায়া, মনে ভাবে যোগমায়া, 
উদ্তরেতে ঘটিবে অনর্থ। থাকে অতি মৌন হয়ে উত্তর 
নাছিক দিয়ে, কহিতে নাহিক পারে সত্য। 

যোগমায়ার উপপত্বী ভাবে পতি ছলন1 | 

গদ্য | বারম্বার বৈশ্পত্ীর আম্চর্য্য কটু কষায়ণ বাক্য শ্রবণ 
করাতে যোগমায়! মনে সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে এস্থানে 
এক্ষণে আর বান কর! কর্তধ্য নয় অতঃপর শাপে বর হুইল, 
নিস্তারিণী মনোবা&ু1 পূর্ণ করিলেন এরূপ গোপনে থাকার 
আর কি প্রয়োজন পতির উপস্থিত কাল নিকট হইল অঙ্গ 
ভে। নে চ্ছানে হাওয়। হয় না, কিন্ত তাহাকে জানান আব্শ্ঠক 

হয় তদস্তরে নাপ্তিনীকে ডাকিয়া নির্জনে কহিলেন অদ্য আমি 
যাইতে পারিব না বৈশ্যপত্রী জামার উপর আত্যান্তিক 
বিরতগ হইরাছেন, তুমি ভূপতিকে কিবে আমাকে এখান 
'হুইতে লইয়। স্থানান্তরে না রাখিলে এবম্প্রকারে আর 
শাক্ষাত হইতে পারে না আমার শাননকারী আমার শ্বশুর 
শাশুড়টুগ্রতি' দিন আত্যান্তিক শানন 'করিতেছেন বৈশ্য 
কিন্বা। বৈশ্য পরীর নাম ভ্রান্তেও প্রকাশ না করিয়া সাবধান 
পূর্ববক পূর্বমত কথিত বাক্যেই বর্গায় রখিবে তাত্ঘার অন্যথ! 
হইলে কল প্রতভারণ! ভান করিবেন নাগ্তিনীটেক যে প্রকার 
কহিতে আদেশ উপদেশ করিলেন তদ্রুপ ভূপতি আসিব! 
মাত্র নাগুনী নমুপারিক জ্ঞাত করাতে মহারাজ) মৌখিক 
আশ্বাস- প্রদান করিলেন “যে অবিলঙ্বে ইহার বিধান কয়া 
য়।ইবে কিন্ত আস্ত্রিক চিন্তিত হইলেন কিরূপে পলায়ণ করেন, 
কিনি দৈবাৎ ধৃত হইলে অপযশ ও অপমান ধরে পরে 



প্গন্ধা উপাখ্যান । ১২৭ 

পাইতে হইবে, মহীপতি শ্রবণ মাত্রেই আর বিল্ব করিলেন ন। 
নুষ্ধ নাম্বারে নাগ্িনীকে বিশ্বাম করাইয়ে নস্থানে প্রদ্থান করি- 
লেনঃনাপ্রিনী পুনর্ব্বার যোগমায়ার নিকটে যাইয়া বিশেষ বৃত্তান্ত 
আদ্যপান্ত ভূপত্ির নহিত যে রূপ কথোপকথন হইয়াছিল 
তাহাই কহিলেন, কন্যার তুশ্রবণে আনন্দ-বাগরে নিম 
হষঈর্। মলে২ নিম্তারিণীকে ধন্যবাদ দিতে লাপিলেন এবং 
কতদ্িনে পর গৃহধাসের কষ্ট নিবারণ নিবারণ করিখেন মেই 
দিন গ্রণন। করিতে লাগিলেন খবং পতি প্রত্যাগমনের আশ। 

পন নিরীক্ষণ করিয়। রহিলেন ওখানে এ যাওয়াই নিবারণে 
ঘাওয়। হইল পুনর্বধার প্রত্যাগমগ হইল না| ওখানে বৈশ্য 
পরী চম্হকারা নাপণ্তিনীর বারহ্বার অমাতে এবং গোপনেই 
কনার মছিত পরামর্শ করাতে এককালীন আতান্তিক তাত্ত। 
হইয়া) উভয়কে বাটাহইতে দুরীভৰ করিলেন সুতরাং" 
থাকবার স্থানাঁভাব বালক শরচ্চন্দ্রক ক্রোড়ে লইয় 
য্]েগমারা নাগ্ডিনী ভবনে আনিয়া রহিলেন চমতকার চমহ- 
কর হুইয়! ভাবিতে লাগিল, কি করে যেমন কর্ম তাদৃশ ফল, 
যদিও তাড়াইবার বাঞুণ ছিল তথাচ চক্ষু লঙ্জাক্রমে কিছু, 
বলিতে পাবেন! এইরপে কিয়দ্িবন, গত হইল মহারাজা 
তথায় পুনরাঁগমন ন! হওয়াতে বারম্বার রাজভবনে নাপ্ডিনীকে 
পাঠাইতে লাগিলেন ভূপতি প্রথমে আশ্বাম' প্রদণন* করিয়! 
ছিলেন পরে পেড়াপিড়ি দেখিয়া নিষ্ঠঠরতা ব্যবহার প্রকাশ 
করিয়া নাষ্থিনীকে তবড়াইন্া দিতে আভ্তা করিলেন নাপ্ডিনী, 
অপমানিত হুইয়! কন্যার নিকটে জামিয়া আদ্যপান্ত জ্ঞাত 
করাতে যোগমায়া, পুনর্বার ম্বায়া প্রকীশ করিয়া সুনজ্জিভূভ! 

হইয়া] বালকে নিদ্াবস্থায প্রতিবাদীর গৃহে রাখিয়া নাপ্তিনী 
প্লমভিব্যাহারে মহারা নী, হেমাঙিণীর নিকটে নালিশ করিতে 
উপস্থিত] হইয়া! এরূপ দরখ্যন্ত করিলেন। 



১২৮ পত্গন্ধা উপাখ্যান 

দযখাস্ত। 

মহাঁসহিম নহীনাঘয় শ্রুলভরীমত্তযা মহারাণী হেদনাদিণা দখা 
মমাহুগ্রহেযু। 

লিশিতহ ক্ীমতী মহামাজ়) দেব | 
কন্য দরখাস্ত নিবেদন আমি অবলা বিপ্রকুবাল! বছ দিবদা 
বধি পতি দেশান্তরী হওয়াতে ছুঃলহ ম্দনজ্বালায় কলেবর 
দগ্ধ হইতে ছিল ভাগ্যক্রমে তবপন্তি ভূপতি উপপতি বাবে 
পতিত্ব ভার গ্রহণ করাতে সে অনল নিবারণ নিবারণ করিয়া 

ছিলেন, কিছ অধিনীর ভাগ্য দোষে হিতে বিপরীত হইয়। 
এক্ষণে জঠরানল প্রবল হইয়। উঠিয়াছে কারণ আমার অন্ন- 
দশত। এই ঘৃণিত কন্ম শ্রবণ করিয়। মর্মপীড়! প্রাপ্ডে আমাকে 

' জন্মত্বীল! দিবার নিমিত্তে বাঁটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া- 
ছেন, লন্প্রতি আমার থাকিবার স্থান1ভাব জন্য উপপতি 

মহাশয়কে জ্ঞাত করাইর়। ছিলাম তিলিও ৰে আমল করে- 
য়াছেল) ঘৎকালীন আমার লতীত্ব্ধশ্ব নট করেন তখন লিপি 
স্বারায় এমত অঙ্গিকার করিমা ছিলেন ভবিব্যতে আমার 
প্রতিপালন করিবেন এক্ষণে ভরণপোষণ দুরে থাকুক দাক্ষাৎ 
করিলে আলাপন করেন নাঃ অতএব আমার অনন্যাগতি, 

উক্ত উঞ্2তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিনা! আপনি বহুজন 
পালিনী রাজেশ্বরী যথার্থ বিচার করিয়া এই শরণাঁগতার 
উপাক করিয়া দিতে হুকুম হয় ইীতি। 

উপরোক্ত দরখাস্ত, পাঠে অবগত হইয়া! আরজদারের 
প্রতি আদেশ কর! যাইতেছে, অন্য ইন্তক চারি দিবলসাস্ে 
অত্র মামলা চুড়ান্থ বিচার" হইকে'অতএব দলিল: ও লাকি 
নম্ভিব্যাহারে বাদিনীর হাতির হওনাবস্র.। 



পক্ছগন্থ! উপাখ্যান | ১২৯ 

শমন নামক লয়ন্য়ানা। 

মোকদ্দমার নং ৯৬০ সন ১২৭৯ সাল। ণ 

 *মহাকট নামক আদালত! 
মছারাণী হেমাঙ্গিণী দেবা! ঈশ্বরের রুপা পুবে বালা 

বেহার ও উড়িষ্যা এই মিলিত রাঙ্যের রাজ্জী ওধশ্ব 
রক্ষিক। ইত্যাদি, প্রতি আগে উীনিবারণ শর্্মণঃ | 

প্রণতি পূর্বক তোমাকে জ্ঞাত কর! বাইতেছে, ভোমার 
নামে উ্ামতী মঙ্তামায়া দেব্যা নালিশ করিষাছে, অতএব 
আপনি মহজ্র কম্ম পরিত্যাগ কর্ধিয়! ২০ আশ্বিন মঙ্গলবার 
বেলা এগারো ঘটিঞফার সময় উপরোক্ত আদালঙে 
ম্তারানীর লমীপে মায় লাক্ষী হাজির হইরা উক্ত ফরিয়াদ 
নালিশের জবাব দাখিস করিব উক্ত অবধারিত দিবসে এই 
মোকদ্দমা চুড়ান্ত বিচার হইবে বদ্যপি মাপনি হান্দিরনাহন 
ফরিয়াদটুর লাক্ষী লইয়া আপনকার গরহাজিরে মোকন্দমা 
ডিন্রী হইলে পুনর্ববার আগ্ফল হইবে না ও ফাঁরয়ানীর দাবা 
মায় খরচা আপনাকে দিজ্বে হইবে তাহাতে কোন ওজর 
চলিবে না। সাক্ষী জ্ীমত্যা মহ্ারাশী উক্ত আদাজতৈর 
বিচার কত্রী। তাং ১১ আশ্বিন ১২৭১ সাল । 

জিতে কা ছেরাউ অতি 

ফরিয়াদীর একাহার | 
তোমার জহিত আনানীর কতোদিন আলাপ কি রূপে- 

ইদ্া] লঙ্ঘটন এবং উচাটন বা কে কারণ বিজ্তার করিয়া বথার্ধ 

জ্ঞাত কর। 
ফরিয়ানীর উত্তর | 

ক্যানন গভ হইল পভূপতি এক দিন বৈকাল যোগে 
লগর ভ্রমণে যাত্রা করিষাছিলেন অশ হইতে নামাকে অর্ী- 



১৩৪ পঞ্মগন্ধা উপণস্থ্যানি'। 

লিকাঁপরে নিরীক্ষণ করিক্বা এক কালীন চত্কায়! নাপ্তিনীর 
বাটীতে উপস্থিত হইয়া! অর্থ প্রদানে ত'ছাকে বাধ্য করিয়। 
তঙ কর্তৃক অর্থ লোভে আঁমাঁর ধন হুরণ করিয়া ছিলেন তদ- 
জ্বরে এ বিষয় রাষ্ট হওয়াতে আমার পঁরিজনের! অমাঁকে 
পরিক্যাগ করাতে আমি উপপ্তি মহাশয়ের লিকট থাকিধার 
মানলে সংবাদ পঠাইয়। ছিলান বোধ করি আপনার ভ্রামে 
কেহ আমাকে গ্রহণ ন। করিয়া বে আমল করিলেন | 

প্রশ্ন । তুমি কলের কামিনী পরের কথার বিশ্বা টানি 
মতীত্ব ধশ্ব নষ্ট করিলে কি নিমিত্তে । 

উত্তর । একে পতি অন্ডাবে ছুঃসঙ্ন কন্দর্প যন্ত্রণা তাঁছে 

অপহা গুরুজন গঞ্ভন। উভয়ে আমার প্রাণ নাশক হওয়াতে 

বেএক্তার হইয়া মনেই বিবেচনা করিলাম রমণীর জীবন ধারণে 
পতি সত্তোগ ভিন্ন যে সুখমে মিথ্যা জীবন যৌবন গেলে তো। 

'পুনর্বার পাওন লন্ডভাবনা থাকে না তবে আমি সময় পাইয়! 
পরিত্যাগ কি নিমিত্তে করিৰ বাল্যকাালাবপ্ধি আমার পতি 
দেশান্তরী আমি তো উহাকে ভিন্নঅন্য কাহীকে ভজন! কার 
লাই এবং অন্য কেহ আমার প্তিত্বভার গ্রহণ করে নাই তবে 
কি্নিমিতে ধতীত্ব বন্ধ নট হইতে পারে আমি মনে মনে 
উহ্থাকেই পতিত্ব বরণ করিয়াছি পরে যদ্যপি পুনব্্বার্ধ অন্যের 
লহিত ভলটনপ্হয় তাঁছা। হইলে ধর্মাত বিরুদ্ধ বটে। 

প্রশ্ন । তৃমি কি অনিত্য সুখকে নিত্য সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান করিয়া থাক। 

উত্তর । না আমি এগ্সত কহিতে পারি লা কিন্তু কাল 
সহকারে রিপুর বসে'বৃশীভূম্তা হইয়া অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান 
করিথা নিত পদার্থ কেহ চি করে না কাম'আদি ষড়রিপু 
বপু মাত্রেই আচ্ছাদিত হৈয়াই আছে তাঁহাদিগের জয় ক- 
পের নিমিত্তে কত শভ যোগী খষি গুনিসণ কাননে গমন 
করিয়া ক্রমে কতই. কউ স্বীকার করিয়া শাসন" করিব 



প্গন্ধা উপাখাধ। ১১. 

অকিগজ পধইততেছেল তত্রাপি জয়ী হইতে অনেকেই পারেন 
ন? আপনি, প্রান্জেশ্বরী হইয়া ননাগর] শাসন করিতেছেন 

তত্রাপি ছুরান্ত বিপ্রকে শীনন করিতে, পারেন নাই আমি 
সামান্য বালীকা.হইয়! কি গ্রকাঁরে পধীরিব লুতরাৎ বশি- 
ভূতা। হইয়া! থাকিতে হুইরঃছে এবং, তাহার! বে পথে গমন" 

করাইতেছেন তাহাই করিতেছি। 
প্রশ্নী। এই দলীল কোন দিন কোন স্থানে এবং কাহার 

সমুখে কে লিখিয়াছে তাহার সপ্রমাণ করিতে হইবেফ | 
উত্তর । যে আজ্ঞা মহারাণী আমার সাক্ষীগণ হুজুরে 

হাজির আছে ন্দিজ্ঞান। মাত্রেই নির্যাস জানিতে পারিবেন 
এদলীল ভূপান্তর শ্বহস্তের, লিপি সন্ধ্যার প্রাকৃকালে নাপ্তিনী 
আলয়ে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা সহিত আমার হস্তে অর্পণ করিয়া 
ছিলেন। 

প্রশ্ন। তোঁমার লছ্িত প্রতিবাঁদীর কত দিন ব্যবহার: 
হইয়া ছিল তাহাকে দেখিলে হঠাহ চিনিতে পার ইতিমধ্যে 
মহাঁরাণ' গোঁপনেই প্রতিবাদীকে ভাকাইয়া সম্মুখে বমিতে 
আনু করিলেন এবহ বাদীনীকে জিজ্ঞাঁন। করিলেন প্রতিবাদী 
এখনে আছেন কি না। ভীতি 

উত্তর । এঁ মহাশয় আঁপনকার লপ্মুে সংপ্রতি উপ- 
স্ছিত উনি আপনার হৃদাবললভ হইয়া এই ,ছ্খিনী, অব 
লার সর্ধবনাঁশ করিয়াছেন গুণাগুণ পশ্চাৎ জান্রিতে পারি- 
বেন। রাশ্টী ভহ শ্রবণে আনামীর মুখাবলোকন- করিয়া 
আসামীর প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি ইহাকে . চেনেন 
এবং ইহার নহিত আপনার কোন এলাকা আছে। 

প্রতিষাদীর প্রত্তি রাজী প্রশ্ন। | 
শ. আপুনি ইহাকে, চেনেন এবং ইহার লহিত কোন 
রকমে কোন এলাকা কিন্বা দেন! পাওনা! আছে। 

আবাঁমীর, উতর | ছাঙার এমত শরণ হয় না য্দঃগি 
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: উত্তর । কোন লময় পথে ঘাটে দেখ হইয়। থাকে তাহ! 
আমি নির্যান কাঁহৃতে পারি না আর .উছবার নিত এলাকাই 
কাকি থাকিৰে।- 

প্রশ্ন। যদ্যপি জানিত ব্যক্তি হয় আমার সম্মুখে 
চিনিতে না পারিয়া থাকেন কামরার মধ্যে লইয়।! গিয়। 
ভাল রকম নিরীক্ষণ করিয়া আশ্গুন | 

উত্তর । রাঁম রাম গোবিন্দ সোবিন্দ সে কেমন এইত 
াক্ষাতে দেখিতেছি কামরার মধ্যে আখার কি দেখিব। 

প্রশ্ন। নাপ্িনী আলে যে প্রক্কার নিরীক্ষণ ও আল- 
পণ হইত কএক দিন তো তানা হয় নাই যব্;পি মানন থাকে 
কামরায় না গেলে সম্পুথ হইতে পারে লা। 

উত্তর | বোঁধ করি নষ্টের কথায় তোমার বিশ্বান হইয়! 
থাকিন্তবক একারণ এরূপ প্রশ্ন বারম্বার করিতেছ রকম 

নকম ও ঠ/ট ঠমক দেখিয়া মানুষ চিন্তে পাঁরিলে না হাঁ 
কি দুঃখের বিষয় কুলের কামিনী হইয়া যে জন কুলে কালী 
দিকে পারে মিথ! কথা তার (তা আভরণ, ঠকাইবশর 
নিমিতে উপর চাপ দিয়া কছিতে:ছ বোধকরি জল নাক্ষী 

"ও জটল খত বানাইয়া! থাকিবে নউন্ত কান্যাগতি। 
প্রশ্ন । দেখুন দেখি এই খত আপনকার হস্তাঞ্ষর 

বটে কিনা । « 
উত্তর | .আমার. লিপির ন্যায় প্রায় অনেক বটে কিন্ত 

জালজ্ঞান হইতেছে ষে ব্ক্ফি 'লিখিয়াছে তাহার গুণের 
বালাই লয়ে মরি হুবহু ঠিক লিখিয়াছে। 

 প্রন্ম। চমৎকার নাখিনীকে আপনি চেনেন তাহার 

বাঁটীতে গমনাগমন কখন হইয়া ছিল। ' 
উত্তর | চমৎকার নাম, শুনিয়ে চমণ্কাঁর জ্ঞান হইজু 

হার কথ! যে কত চমগুকার তাহার পন্দেহ কি গমনাধষর 

ছুর্রে থাকুক নন গোচর হইয়াছে কি না বলিতে পার ন1। 
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নবীসিন্দার জোরানবন্দী |: ্ 
রাণধ জিজ্ঞানে ভখন২ 1 কু নবীলিল্দা এর বিশেষ 

কারণ।॥ নবীমিন্দা কয় বাণী২। এক্ষণেতে ধর্ম নাক্ষী আর 
সাক্ষী রাণী| শুন গুন রাংজশ্বরী২ই। শপথ পূর্বক কথা 
কছিবাঁরে নারি আমি শু মছি-যেমন২। কহিব বধার্থ তার, 
মর্ম বিবরণ ॥ এই রাজ। মহাশয়ই। গিয়েছিলেন এক দিন 

বৈকাল নময়॥ থাকি অস্ের উপরেই । বাইভে যাইতে পথে 
নিরীক্ষণ করে ।। এ পতিব্রতা নারী২। দড়ায়েছিলেন 
ছাতে বেশ ভুঘা করি ॥ ওর পণ্ভির কারণে২। এক দৃঁফে 
থাকিতেন পথ নিরীক্ষণে ॥ দেখখদৈবের ঘটন২। হেনকণলে 
মহারাজা করেন গমন ॥ বুঝি ভ্রমে পড়ি হিল২। ভূপতিরে 

দেখে নতী শ্বপতি জানিল ॥ পড়ে সন্মোহন বাধেই। পুনহই 
মহীপতি চান কন্যা পানে ॥ নারী কি সন্ব বুঝিবেহ। অস্থরে 
বিচ্ছেদানল পত্িতির অভাবে 1 স্বীয় পতি ভূঙ্কান করে| এক 
দুষ্টে নিশীক্ষণ করেন রাজারে। একে হয়ে গেল আর২। 
দেরখহু কাঁলীর খেল! এক চমহক্ণার ॥ সাপে হয়ে ছিল বরই। 
পরস্পরে হুইলেন উভয়ে কাতর ॥ আমি শুনেছি যেমন২। 
সতীত্ব হরণে রাজার হইল মনন অর্থে কি না হ্ল্ত 
পারেই। ধশ্ব অর্থ কাম মোক্ষ লভ্য বায়'করে । সে তে! অবল! 
কামিন।২। অনাশে ভুলায় তারে চতুরা নাপ্িনী |]. আমার 
হেন জ্ঞান হয়ং। ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা! ছাপা লহ রয়। হয়ে 

কুলের কামিনী২। কে কোথা 'ষল্ম্ক করে আপনা আপনি | 
এখন যা হবার তা হলো২। ইহার, অধিক আমি কি বলিব, 
বল। লে তে! গোপনীয় ঝুথা২।* স্বচক্ষে কেমনে আম্মি 
দেখিব তা কোথ। 1 খতে তূপাতির নই২। দেখলে বিশ্বান 
তুমি হবে বিশ্বময়ী+ কছে দণ্তরাম ধন২। যথার্থ কছিলাম 
কর্দে ক্টনেছি বেমন ॥ মোটর কহিল নাগ্থেলী২। লিখিলাম' 

[ ১২ ] 
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তাহার নাম লইয়ে মিশানি ॥ কথা মিথ্যা কু নয়ই ৪ 
করুণ যাতে বর্বর দিগ রয়। 

গ্রন্থকাঁরের জোবানবন্দী।, 

রাণী করেন জিজ্ঞানা২। আপনি জানেন যাহা কন লতা 
ভাব | এই বিচারের স্থল২। থে মত কহিতে হয় জানেন 
লঞ্ল। হারি জিত মাক হতে২। অধন্ব সঞ্চার পক্ষপাত 
কহনেতে'! শুনে কহে দ্বিজবর২। শুন শুন মভারাণশ বলি 

অতঃপর || ওগো রাজের শ্বরী২। ম্বজাতীয় ধর্ম কভু 
শপথ নাকরি॥ শুন"্ভুপতি বালীকা২। সতা মিথ্যা ধশ্ম 
'ঘনার জানেন কাঁজীক1 | শ্যামানন্দ ব্রহ্গচারী২। ভাহার তনয়! 
যিনি পতিত্রত। নারী? তিনি সাক্ষাঙ যোগমায়াই । না জানি 

কতই মারা আনে দাহাদায়া 1 তার কথাতে প্রত্যয় । কেন। 
লাহি হয় তথ কিতা এন্দ হয় ॥ বাদ গ্রস্থ সত্য হয়ই। এ কথ! 

তোমার তবে ক্রিহয় মংশর॥ ভরে কুলের কাদিনীই। কে 
কোঁথার করে কুচ্ছ আপন! আপনি,॥ মম হেন জ্ঞান হয়| 
মিথ্যা কথা ছেঢা বারি কতক্ষণ রয় !| জানে বিশেষ 

প্যাক্ুমীহ। জিজ্ঞ।নিলে তার ঠাই শুনিবে কাহিনী । সে 
তো সর্ব মুলাধা7২। ভাল মন্দ দেই বিনে কেজানিবে আর॥ 
নঙ্গে ছিল তো মহিন২। সুধাহলে তারে ঘৰ পাইবে হদ্দিন॥ 
আমি নাঁ দেখে নয়নেই। অত্য নিথ্যা বল দেখি বলিব 
কেসনে || লে ভে গোপনীয় “করাহ। অপরেতেে ফেমনেতে 
কে দেখেছে কৌথা ॥ ভুমি রাজ্যের ঈশ্বরী২। বিচার করিতে 
হবে তন্ন তন্ন করি ॥ আনার এই যনে লয়। তদন্ত ইহাতে 
ক্ছু থাকিবে.নিশ্চম ॥ যদি অধম্ম-করিভে২। শ্বধর্ম হইল 
রক্ষা:ক্ষতি কি গো তাতে ॥, দেখে খতে দত্তখত২। ছাপ 

ক্রু ন রহিবে বুবিবে, তাত ॥বদি নিজ পতি কেরে২। 

ন্বিষ্টন়্ ন। রুর নতা কলক্ক হুইখে। দি 'বনমালী .কয়২। 
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রাজ ঘর্ঘ দও করা যে হয় সে হয়! যে জন কুলের কামিনী২। 
সজাইয়ে লাধি বুবি এক্ষণেতে তিনি 1 কছে ধর্শের নন্দন 1 
ধন্ধ রক্ষা হেত্ব মোর অরণ্যে'গমন॥ মুনি দৃশান্ত অমনিই ] 
ঘা ধর্ম তথা জয় বলেন তখনি | 

নাপ্ডিনীর জোবানবন্দ। 

পয়ার। উভয়ের শুনে সাক্ষী ক্রোধে মহাঁরাণী 1 দুতেরে 
আদেশ দেন আনিতে নাপ্তিনণ | আজ্ঞা মাত্র অমাদার বাহির 
হইন্চে হুজজুরে হাজর করে রাণীর “সাক্ষাতে ॥ কাছারির 
নরগরম দেখে ধুনধাম। তথেতে কাপে শাপ্তিলী বলে রাম 
রাম॥ উপকারে অপকার হইল আমার। রকম সকম দেখে 

প্রাণে বাচা ভার | মিথ্য! যদ্দি কই হবে নরকে গমন" লত্য' 
কথা শ্রধণে রাণীর চটে মন ॥ উভয় শাঙ্কট হলো কি করি 
উপায়। হেন কালে'মহারাপী জিজ্জাসেন তায় ॥ কিনাম 

কোথার ধাম কিবা নত্য জান | শপথ করিয়ে কও জিজ্ঞাসি 
যেমন || মিথ যদি কও শান্তি হাতে দিব। সত্য কথার 
অপরাধ অবশ্য ক্ষমিব |! ক্ৃতাগুলি হয়ে কয় চতুরা নামী?" 
যথার্থ যেমন জানি কর মহারাণী। কেঁজানে পশ্চাতে হেন 
বিপদ ঘটিবে। অপরাধী হই যদি ক্ষমিতে হইবে], এক দিন 
মহটপাল পরে জাম! জোড়া | নগর ভ্রমণে যান চড়ে বেড়ে 
ঘোঁড়। ॥ জ্উাপিকা পরে €হণ্রে এই কামিনীরে | একেবারে 
পড়িলেন কন্ধর্পের শরে || অস্থির হুইয়ে নৃপ দীড়াইয়ে রন। 
এক দৃষ্টি নারীনে করেন নিরক্ষেপ। *হেনকালে আদি আমি 
সেই বাটা হৈতে। নাক্ষাহ হইল 'মোর লঙ্গেতে পথেতে ॥ 
»কিজ্ঞানা করেন মহারাজ পরিচয় । দেখে শুনে মোর মনে 
হইল বিনয় ॥ অশ পাকের হুন্ডে দিয়ে অশ্ব দড়ি |” লঙ্গে 
নে আ্লেন অধিনীর বাড়ি কি কারণে আগমন জানিৰ 
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কি.করে.। বদিতে আনন দেই অতি সমাদরে ॥ ব্যাঙ্চারা- 
নুসারে তারে খায়ালাম জল । পশ্চাতে বিশেষ মোরে কছের 
নকল | শ্ৰীকার না পাই আমি নে কথা শ্রাবপে। গ্মামার 
ভুলীন মন ষোল মুদ্রা দানে ॥ পরেতে দিলেন আশা দিবে 
বহু ধন। অর্থের লোতেতে মোঁর'ফিরে গেল যন || নারীরে 
কহিলাম গিয়ে সব মমাচার। দেখিতে মানস ভূপে হইল 
তাহার । পরদিন ভূপতিরে দেখাতে কল্যারে। অধৈর্য 
হলেন রূপ নিরীক্ষণ করে। শত হ্বর্ণ মুদ্রা চুক্তি কর 
অবশেষে । খত পিথে দেন মোর নিবানেতে বসে। দস্তখত্ 
করে খত নাক্ষির সাক্ষাতে (ভুলায়ে কুলের ৰালা মে.অবধি 
ঘাখে ॥ কি দিব রাজার দোষ মেয়ে নয় ভাল। আপনর 
দোষে ছড়ি আপনি মাজল।॥ এইরূপে কত দিন আমার 
ভবনে নৃপতি নহিভ রছে গোপনে২। পাপ কম্ম কঙক্ষণ 
ছাপা রাখা যায়। প্রন্থীশ করেন ধর্ম আপন ইচ্ছায় । ক্রমে 
কয়ে কানাকানি জানিল নকলে । তাড়াইয়া দিল তারে 
নট রীত বলে॥ থাকিতে না পায়ে স্থান এনে মোর ঘরে। 
আমারে পাঠায়ে দেন রাজার গোচরে॥ মোর ঠাই মহীপতি 
“করিয়ে শবণ। মে অবধি পুনঃ নাছি দেন দরশন॥ শুন শুন 
মহীরঁণী নিবেদন ফোর | বিপদে পড়িয়া কন্যা হয়েছে 
ফাপ্ূর॥ এ কুল ওকুল বায় ব্যাকুল ভাবিয়ে। লইল আশিক 
তব হ্খেয়ি আপিয়ে ॥য। কছিলাম সব নত্য কিছু নহে আন। 

করিতে হউক আড্ঞা যেমত বিধান ॥ নাপ্ডিনী মুখে রাণী 
শুনিয়ে নির্যাশ। পৃতির সমস্ত দোষ হুইল বিশ্বার়! তথাপি 
হইল বাঞ। ডাকিতে.লহিনে।. নেই এসে দেয় সাক্ষী সক- 

লের শেষে | | 

অশ্ব পালকের জোব্খনবন্দী | 
'্শ্ব। তামরা নাছ বিয়া এ মামলাকো, হোম এব! 
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কু$ জান্ে হো খোদাকি দরিমান ঠিক বোলো ঝুট হেনেছে 
জহনমে জাগে হোগা। 

উত্তর | বহুত খোব মাযী, গোলাম কি নাম টনি 
হুজুরকা নৌকর আপনা অআখসে একি দেখা হাীমলোক ক 
মহারণজাধিরাজ বাহাদুর এক রৌপ্র' ঘোড়েপর সওয়ার 
হোঁকে হাওয়া খানেকে গিয়া রাস্তেক। নগিক্গ এক হাবেলি 
গার ওছি মায়ীকে। দেখনে সে টউঙ্কয! বদন 'তাঁকায়কে একদম: 

বেএক্তার হুয়া,আওর ঘোড়াকেো জানে নহি দিবা, হাই খাড়া 
করকে রাখা উনি বকত এ রোড নাপ্ডিনী এ কুঠিকে। দরজা 
খোলকে বাহিরমে আয়া দালুমু হো! ও আপনাকে। ঘরমে 
ষযাতাথা হুজুরক। সাত মুলাঝাত ছোনেনসে বহুত খুনি হোকে 
ছুভুরকো। আপন ঘরমে লে জাকে কিয় বাতচিজ কিয়া থ! 
গোলামকে। কেস্তরে মালুম হোগা! গোলাম তে। ঘ্ঘাড়ে, 
লেকে রাস্তেপর থাড়ে থা, দোনর। রোজ উন্দিবকত বহুত 
তাগিদ ঘোড়ে তৈয়ার করনেকো। হুজুর হামকে। হুকুঙ্গ 

দিয়া হাঁমতো কিয়া থা বাঁজ। বাঁহীহ্র সওয়ার হোকে একি 
দমনে নাগ্িলীকো। ঘরমে গিয়া ও রেি হুজুরকে! ঘরমে 
রাখকে ওহি লেড়কিকে। ধাত কিয়া মনলত করকে, ফ্লের 
আপন! ঘরমে যাকে হুজুরকা পাত ফুঁনফাপ বহুত কিয়! থ 

থোড়। দেরসে হুজুর শিরকা। টো পা খুলকে, ঘোড়েপর নও 
যার হোকে& কুীকা নজদিগ ফেরত্তাথ। হান তো এইি দেখ! 
লেড়কী খ্রিড়কী খোলকে হুভুরক! বয়ান তাকায়ত। থা, ফের 
নাপ্ডিনীকা নাত বহুত বাতচিজ হুয়া হাম আপন! আখছে 
এহি দেখা? তেনরা রোজ হাম যে।“কুচ দেখ! বহুত তাজ্জৰ 
কি বাত আপকা"সামনে কছেনেসে সরম লাগত কেয়া করে 
কখাদাকি দরিমান কলম কিছ! ন। বলনেসে গুণা হোগা! 
পক দোহাই মায়ী এ লেড়কী নাপ্তীনিক! ঘরস্েষ্জ আকে 
হুভুরকা' লাত-মুলীগাঁত কিয়াথা আাপন। আখসে দখ। 



৮৮ পথাগৃন্থা উপাখযাগ। 

হুক্জুর উদ্সিকো হাঁতমে বন্ত রূপেয়। ও আওর কুচ লেখা পড়ি 
করকে দিয়া এছি খতমে হামতো গায়াই হয়েও রোজ বহুত্ধ 
হালি খুন দ্রেখকে হামকে। ঠিক মালুম হুয়া আপনাকে! 
মাফিক এ লেড়কী হুভুরক। দোলর। বেগম 'হোগা গেলাম 
গরিব আদমি বড়া ঘরক 'বাত কছেনেলে জান যাগ! 
ইনুয়ান্তে কহিকো! পাশ আপন জাবানসে কি মাছি 
কিয়্াখা আপ তো! দ্বিন ছুনিয়াক! মালিক গোলামকি কমু 
মাপ করনে হোগ!1। 

রাণীর ক্রোধ প্রকাশ । 

পরপর. অন্থ পালকের উক্তি করিয়া শ্রবণ। কোপে 
কস্ে ওঠাধর অরুণ লোচন॥ অর্জন গর্্জনে লতী পতি 
প্রতি কয় । যাহার.যেমন পাপ ভোগিবে নিশ্চয় ॥ এই কি 
'উতিত কর্ম করা ধর্মঘট নট । অবলা কুলের ৰাল। লবে কন্ত 
কফ । এক্সংণে উচিত কর! শুরি লঙ্গে বীন। আবাসে নিবাল 
আর ত্জ অভিলাষ || লঙ্জার় ভার্ধণায় কি বলিবে নিবারণ। 
“জযেতে বিবর্ণ বর্গ বিষণ বদন । মনে২ অভিলাষ তাজিতে 

৫ স্থান। রাণীর আদেশ ভিন্ন বাইতে না পান ॥ সেজে 
বিচখরের, স্থল মহে লাধারণ | বিচারান্ে ক।রাবদ্ধ হয় দৌষা 
জাপ.(ক্জুরে হাজির থাক বলে বলমালী। এ কর্মের এই ফল 
খেতে হয় গালি? তদন্তরে অন্তরে ভাবিয়ে গুণবতী। 
“লিখিতে নিয়েব লিপি দেন অনুমতি | 
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ভিক্রীণ পত্র। 

মা! আদালত নামক বিচার স্হান । 

মহামায়া দেবা] বাদিনী | 

নিবারণ শর্খণঃ প্রতিবাদ । 

উদ্ত মোকদাম! অব্র আদালতে আদা রুবকারী হওয়াতে 
বাদিনী ও প্রতিবাদী উদ্ধয়ের এজাহার ও উভয় পক্ষের 
পাঞ্ষির জোবানবন্দী শ্রবণান্তে প্রতিবাদীর গ্বাক্ষরিত দস্ত- 
খতি একরার লপ্রমাণ হইল অতএব আদালতের আইনানু- 
সারে ডিক্রী দেওয়া যাইতেছে । আলামী মজকুর এ বিষয়ে 
ধথার্থ অপরাধী অর্থ প্রদানে গোপনে গোপনে বাইয়। লী 
শতীত্ব ধণ্ন ন$ করিয়া শ্বকার্য্য বাধন করিয়। অবলাকে বঞ্চন 
করিতে ছিলেন | অপরাধ জন্য প্রতিবাদীকে প্রতি দিন 
নজরবন্দী থাকিতে হইবে,। এবং উক্ত বাদিলী মহামায়া 
দেব্যার বাঁবজ্জীবন ভরণ প্েষণার্থে ফিঃ মাহা! কোং সিদ্ধ! 
১০৪ টাকা মোলাহার। দিতে হইবে | উত্ত টাকা প্রতি মাহীর 
১ ভারিখে রপীদ প্রাণ্ডে আমি দিৰ আনামীর নিকট তাগ- 
দার আবশ্ঠক নাই। উক্ত বাদিনী কুলকন্যা-হইয়ু! কুলটার 
ন্যার ব্যবহার করাতে তাহার প্রতি আদালতের আজ্ঞা হইল 
যে কম্মিনককালে অর্থ লোভে কিন্বা প্রনয় জন্য উত্ত আলাম্ী 
মজকুরকে পুনর্বার আলয়ে যাইতে দিলে সখোচিত দণ্ড 

প্রাপ্তা হইবেন। এবং উক্ত মৌলাহরার টাক? রহিত হইবেক 
এক্ষণে বাদিনীর গন্য উপপতি করণৈর ক্ষমতা হইলে, প্রতি 
কদর প্রতিবন্ধক খদ্যপি হন সেনা মঞ্ড,র ইতি। 



ঞ্ 

১৯ স্গন্ধ। উপাখ্যান? 

যোগমায়ার পুনর্ধ্ধার ছলন।। 
পয়ার। মহ্থারাণী নিকটে জিনিয়ে' মোকদ্দমা। একান্ত 

অন্তরে চিন্তে ইর মন্ধেরম।॥ কিরপে মিলন পুনঃ হবে 
পতি সনে। দিবা নিশি এই যুক্তি করে মনেই ॥ চতুর! 
রমণণ পুনঃ চাত্রির ছলে । , জিনিতে আপন পতি দানী 
লঙ্গে চলে! পরিধান ছিন্ু বস্ত্র কত গ্রন্থি তায়। মলিন 
মোগার অর্দ তৈল নাহি গার়॥ আতরণ মধ্যে করে নুয়া 
আর -রুলি। চলিতে চরণে কত লাগিরাছে ধূলি॥ কক্ষেতে 
লইয়ে শিশু যান ধিরে২। খিড়কী ছার হয়ে প্রবেশে 
অন্দরে ॥ কান্দিতে২" পিয়া প্লাণীর নিকটে | বিনয় 'করিয়ে 

কথা কয় অঞ্পটে ! বালক দেখিয়ে রাণী অতি সমাদরে। 
বলিতে আপন দেন আপনার ঘরে॥। জিদ্ধানা করেন 
কোথা হতে আগমন! কোন জাতি কিবা নাম কিবা 
প্রয়োজন।। বিপ্রক্ুলভ্ভব1 কন অরণ্যেতে ধাম। জনম 

ছঃখিনী মম ঘোগমাঁয়া মাম ॥ বিবাহ করিয়ে পতি 
রাখিয়ে কাননে । নত্প্রতি শুনেছি রণ তব সন্বিধানে ॥ 
কেন তোমার পতি কন মহারাণী। বিষ্তার করিয়ে কহ 
লক্ষ্য-বাণী ॥। কি জন্যে হেথায় তার হয় আগমল। জানিতে 
পীরিলে আমি করিব শালন॥ যোগমায়া কল শুন নৃপতি 
নন্দিনী,|..যে লন তোমার পতি মোর পতি তিনি । অবাঁক 
হলেন রাণী করিয়ে শ্রবণ। বুঝিতে নাছ্িক পারে বিশেষ 
কারণ ।॥ জিজ্ঞ।ল! করেন পুনঃ কি নাম তাহার। অনস্তব 
আনে মনে লাগে চমত্কার ॥ কেমনে পতির লাম ধরিবারে 

'পারি। নংক্ষেপেভে কহি পন রাজ্যশ্বরী॥ আদ্য অন্ত 
একাক্ষর প্রথমে হদিকার। মধ্যেতে মিনালে বার নাম হত 
ভার ॥ পঞ্চম বিংশতি বর্ষ হয় বয়ক্রপ্। রূপ নিরীক্ষণ 
রতীস্ব্রীত করে ত্রম॥ সর্ব শাজ্তে ুপপ্ডিত বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
বিচারে জিনি তো। মোরে হয়েছেন পতি । পঞ্চমান গর্ভবতী 
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রেখে মোরে বলে। নাকজাশি বিশ্চি্ত হেখে! আছেন কেমনে? 
চাপ! নামে ছিল দামী রহুরাল ঘরে। লর্বন্ব হরিয়ে গেজ 
পলাইয়ে পরে ॥ একাকিনী বন মাঝে থাকিব কেমনে $ 
যথায় তথায় ভ্রন্মি পতি অন্বেষণে । এ দেশে আনিয়া আমি 
শুনি সমাচার । অর্থ লোসে বাধ্য হয়ে 'আছেন তোমার ॥ 
যা কিল।ম সব সত্য. কিছু নহে আন। পতিত অন্দুরী 
দেখেহ বর্তমান॥ অঙ্গু+ীতে দেখে নাম ক্রোধে ভ্বলে রাণী 
চাঁপার রত্বান্ত মনে হইল তখনি ॥ জিজ্ঞাসা কবেন রাণী 
কহ বিবরণ । কোন দ্রব্য চাপ! করিল হরণ] বিস্তার করিয়ে 

লব ধোগুনার়া কয়। মিলাতে গচ্ছিত ফর্দ নবি এঁক্য হয়॥ 
আনিতে সে বব দ্রব্য আজ্ঞ। দেন প্রাণী । নহস্তে করিয়ে 
লব দেখান আপনি । জিজ্ঞানা করেন রাণী পারকি 
চিনিতে | এ নকল দ্রব্য তুমি পেলে কোথা হতে ।: আগ্নার 
আভরণ দেখিয়ে তখনি যোগমায়! কয়ে দেন আমার জননী॥ 
চীপার বৃত্তান্ত কথ! জিত্বানে রাঁণীরে | কহিলেন মহীরাণী 
দেখীইব 'পরে॥ বিষ্তার করিয়ে সব শুনে অবশেষ । ভূপ- 
তিরে ডাঞ্চিবারে করেন আদেশ ॥ গৃহেতে রাখি নতানে, 

করিয়ে গোপন। নিকটে আনিয়ে পতি দেখান তখন॥ ঘেুগ্* 
মায়। কন ইনি হন মোর পতি | তব পর্ণত হয়ে হন নংগপ্রতি, 

ভূপতি ॥ বিশেষ বৃভান্ত নাহি জানে নিবারণ। পালক উপরে 
শিয়ে করিল শয়ন ॥ চাপারে আনিতে আজ্ঞা দেশ মহান 

রাঁণী। আজ্ঞ,মাত্র জমান্দার ার্দনল,.তখনি। চাপারে কহেন 
রাণী দত্য যদি কয়। অপরাধ ক্ষম! দিবে ছাড়িব নিশ্চয় ॥ 
ঘে আল্র। বপিয়ে মাগী, কাঙ্গিতে লাপ্িল | নিবারণে দেখা- 
ইঞ্ে স্জে.লয়ে গেল'ঃ বল দেখি এঁবে তুমি চেন কিনা 
চেনু। অমনি কহিলন্টাপা! এথানেতে কেন ॥ সেখান হইতে 

প্রাণী লই তাহারে । জিজ্ঞানা করেন তুমি চিক কি 
ওয়ে ॥ মাগী কয় ওর নাম হম নিবারণ। যোগম়ায় নারী স্ব 
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জানি বিবরণ। 'ঘোগমাঁয়া কার নাম জিওজালেন দানি 
কোথায় দেখেছ, ভারে ক লতা বাণী” কহিতে কথা 
ভাকান 'কন্যারে | ইহার কি হয় নাম বঙ্গ দেখি মোরে | চাঁপা 
কন এরি নাম হয় যোগমায়া। 'শ্বামালন্৷ ব্রন্ষগারীর এটি 
তনয়] ॥ নিবারণ এরি পতি আমিন দালী ওর। সঙ্গ দোষে 
পড়ে মা গে হয়ে গেছি চোর।॥ জামাই বাবু এখানে 
আগে দেখি নাই। তাহলেকি হতভাগী এত ছুঃখ পাই। 
ঘযোগমাল্াা কন বাছা! আছতো গো ভাল | তোমার দেখিয়ে 

নব হুঃখ দুর গেল ॥ জিজ্ঞান। করিল চাপা হইয়ে কাতর । 
কেমনে এখানে বাছা আইলে নতবর॥। 'যোপমা॥ ঝুল যাঁর 

সহায় জনন্ধ। এখা'নতে'মক্গে করে আইলেন তিনি ॥ শর- 

তেরে দেখে কোলে লইতে চলিল। মহ্ারাণী কন তোর 
খালদ হইল ॥ধ দিন বেঁচে তুই থাকিবী জীবনে । পালন 
করিবি এই আমার জন্থানে ॥ যে আজ্ঞ! বলিয়ে মাগী চরণে 
পড়িল। যোগনায়৷ নতীলন্মমট কহিতে লাগিল ॥ অমল 
লইয়ে ছেলে চুন্বন বদন। পদধূবী সার্দিণীর কবেন ধারণ ॥ 
দ্রানীরে আদেশ দেন ডাকিতে পতিরে। শ্রবণ মাত্রেতে 
হুুজ। এলেন লত্বরে॥ বিশেষ বৃত্তান্ত কিছু না জানেন 

'ভিনি। দানীরে জিজ্ঞাবে কেন ডাকিলেন রাণধ ॥ “ছিদ্র 
ধরিয়ে করে টানা টাশি করে। উত্তয়েতে উপনীত পত্তির 
গোচথে ॥*ভিজ্ঞানা করেন ভূপে হেদা্জিণী রাঁণী। চেন [ক 
না চেন এরে.কুহু সত্য বাঁণী॥ *আচ্ছাদিত ছিল মুখ মলিন 
বননে। ঘোমটা খোলেন রাশী ম্বহত্তেতে টেনে | দেখে মুখ 
অধোমুখ হয়েনিবারণ, ॥ তখনি, পলায় ছুটে মুদিয়ে নয়ন। 

ফিরিয়া নাছ্ছিক পুনঃ এপেন অন্দরে | শিরে যেন বআজাঘধত 
পড়ে একবারে॥ রাঁপীর মদুনর জন্ধ নিল্চর ঘুচিল|, থে 
মারাহীআভরণ পরাইয়ে দিল ॥ বাঁলকে লাজায়ে নে -ছিব! 
কিক্ভরণে । দ্বণুমী শ্বৃময় হইণ হজনে] আতর “চক্মন য়! 
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গ্নেলাব ফুলল। মাখাইয়ে দেয় দাসী আলিয়ে সকল ॥ উত্তম 
বিক্উ। ব্য যোগাইল দাদী । দ্রিদীরে খাওয়ান গ্ীণখী নিক- 
টেতে বলি! তিলেক শরত ছাড়া নাথাকেন রাণী। বড়রাণী 
ধোগমায়! বলান'তখনি ॥: দ্বিঙ্গ বলমালখ বূলে লিস্তারি পীর 
খ্রেলা। সেপদে মজত্র মন করেনাক হেলা | যুখিির মহী- 
পতি করেন শরবথ। নুধার অমান ভাবা কন তপোধন ॥ 

যোগমার। নহ নিবারণের পুন? মিলন। 
ভ্রিপদী। দালী সুখে নিবারণ, বিস্তার করে শ্রবণ, ভয়ে 

পুনঃ না যান অন্দরে | বালকে লয় কোলে, ভূপতি নন্দিনী 
চলে, পতরে ধরিয়।! আনিথারে | নুপুন্ধ বুক্গুর পায়? বাজন 

শুনিয়ে রায়, আন্তে ব্স্তে উঠেন অঙান [লুধনইতে ঘুহান্তরে, 
যান অতি ত্বর! করে, অস্থুখে পড়েন মভারাণশ॥ পির করে 
ধরিয়ে কন কথা গালি দিয়ে, ধিকৃহ ধিক ও জীবনে | এমন 
সন্যান ঘার, নয়ন থাকিতে তার» অন্ধ হওয়া কিমের কারণে॥ 

শরদের মুখে বাঁলঃ বেন শরদেব শশী, নিবারণ করে নিরী- 
ক্ষণ | কৌলেতে লইয়া তা নেত্র নীরে ভাষে কায়,বদনেতে 
করেন চুহ্বন॥ মহাতাণী হেমাঙ্জিণী, ত্যক্ত হয়ে আগে জানি, 
প্রথমে নয়ন মুদে ছিল। দেখে স্লেহ অতি তাঁত, একেবারে 

্বাজ্ঞাকারি। সেই রাণীর চলিল | দিদশ২ দিদ বলেঃ ডাকে 
রাণী কুতৃহলে, শুনিয়া এযেন যোগমায়া। প্রাহুগ্র্থ যেন 
শশী, মলিন ছিল রূপনী, শুসজ্জার দীগুময় কারা "আড় 
চক্ষে। শিবান্তণ, করে রূপ নিরীক্ষণ দেখে পুর্ব দশ! আর 
১. | মনে মূনে মানে খিক, এই মম প্রাণাধিক+ ইহা হইতে 
পরিত্রাণ পাই এর বাধ নিন্তারি আমি তো তা ভাল 
ধান জেনে শুনে''করেছি কুকম্ম।' কত কষ পেয়ে পরে? 
ধায় আমারে ধরেঞ,অরি ঈরি কি. নতীত্ব ধর্ম যেন নব. 
বধূ পলা) ঢাকা আস্ত ঘোমটায়, বিশেষে তে! রাণীল্কী সাঁঁ 
জাতে । একে যে-পরের ঘরে? দেখা বহুদিন পরে। যোগমাযা, 
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ছিলেন লঙ্জাতে | মহা ধূর্তা- মহারাধী, -সভীনে টাঁনিয়া 
আনি বপ্লাইল' নিজপতি কোলে । বলে দিদী গুন ভাই, 
হারি ভিত দেখে যাই, পাইয়াছ,বহু বত্ত কলে ॥ ফৌঁতৃকে 
করছে পতিরে, দেখ দেখি ভাপ করে হন কিনাহন মে রমণ৯ব 
যদি পুনঃ করে মায়া, এমে থকে মহামায়া আম-তারে ভাল 
তো নাচিনি! গুনে নাম মহামারা, হাস্য করে যোগমায়াঃ 

কয় ভমী নেব! কোনজন। বল দেখি ধিন্তারিয়ে, কে আইল 
ফাকি দিয়েও বা হয় করিব শ্রবণ ॥ রাণী কন তবে শুনঃ 
পৃতির বিষম গুণ? কুলবাল। মজায় অনামে। আমারে পেয়ে 
তোমারে, ফেলে এলো দেন্খান্তরেঃ নেই রপ করেছে এ 
দেশে ॥ মহাঁমায়। নামে'নারী, পতি তার দেশান্তরী, তার 
প্রতি মজেছিল মন। গোপনে নাপ্তিনী ঘরেঃ খত লিখে 
দিয়ে পরেঃ নাজানি কতই দিল ধন ॥ ভাগ্যে হলো মোক- 

দমা, তাতেই পাইল ক্ষমা; নতুব! সে পড়ি তো গলায়। 
শত মুদ্রা মাসে তারে, দিচ্ঞে দিদী হবে মোরে, কি করিব 
পড়েছি ভ্বালায় ॥ কি বলিলে ও ভিন, একি অনভ্ব শুন, 
দেখাইতে পার নাকি মোরে । সে নয় নামান্য মেঞে। শিখা- 

“ইলা বোকা পেয়ে, বলিহারি লাখান তাহারে ॥ তোজনান্তে 
একাসনে, বনদিলেন তিন জনে? দাঁলীগণ তাম্বল যোগায়? 
আশনন্দ-শলিলে, রাণী, ভানেন পেয়ে সতীনী, প্রশংনা করেন 
কত রায় ॥ চতুরা কামিনী রাণী, শরতে লইয়ে আনি, আস্তে 
ব্যন্তে বাহিরে চলিল। ইঙ্গীতে কহে, পতিরে, মীব আমি 

কীর্য্যাস্থরেঃ আলাপন করে! দোছে ভাল.॥ বুঝে মন বড়রা, 
ঝয়েখরে টানাটানি, পতি উড়ে ছযড়াইয়ে দেয়। করিয়ে দ্বনন, 
বন্ধন, বদিলেন নিৰারণঃ রমণীর ধরিয়ে'গালায় £ 4ুঝ, াঁত 

আনুভাবে, বিস্তারে পুখি বাঁড়িবে,পরম্পরে জান তো নক 
মুনি বল্জা ৃপররে? পাবা বোগম্মায়ারে, লখক্ষেপে, রি 

বনধালী | 
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যোগমাঞ্ার সহিত মি আলাপদ | 

পয়ার। প্ুনর্ধবার মহারাণী শরতে লইয়ে | গৃহে শুবে- 
শিতে যাঁন হালিয়েং ॥ : জিজ্ঞানেন আলাপন হয়েছে তে! 
তাল। আবশেতে সতীপতি'ইষদ হালিল একাননে তিন 
জনে বনদিল শব্যায়। সুবানিত দ্রব্য আনি দানীরে যোগায়? 
বড় রাণী মুখ হেরে নিবারণ কয়। তুমি, নারী পতিত্রত! 
জানেছি নিশ্চয় ॥ মম অদর্শনে বনে ছিল কি প্রকারে । এ 
সকল আভরণ কে দিলে তোমারে ॥ পূর্বেতে এ সব আমি 
কিছু দেখি নাই। নত্য করে কহ প্রীয়ে তোমারে সুধাই || 
যোগমায়! কন প্রভু জাণেন সকলি'। স্বহায় আমার নেই 
নিস্তারিণী কালী! অনেক খুঁজিয়ে তব না পায়ে সন্ধান। 
জননীর কাছে যাই ত্যজিবারে প্রাণ ॥ কাতর! হইয়ে "শিয়। 
ধরি শ্রীচরণে | পাষাণ নন্দিনী দেখা না দেন তখনে | খড়া। 
ঘাতে ত্যজি প্রাণ মনে বাগ করে। লইতে গেলাম অনি 
আপনার করে ॥ দেবীর, কৃপায় খড্া তুলিতে না পারি! 
শিরাঘাত করিবারে না! দেল শূক্করী || কোনমতে পাপ দেছু 
তাজিতে না পারে । হতা। দিয়ে পড়ে ছিলম দেবীর মন্দিরে" 
চৈতন্য বূপিণী মোর চৈতন্য কারণে 1 ছদ্মবেশে কন কথ। 
বলিয়ে শ্রবণ ॥ প্রবোধ দিলেন এই জননী আম্পরে] কালেতে 
চলিবে পতি যাও বাছা ঘরে॥ মাতৃ বাক্য শ্রবথেতে জানিয়ে 
নির্যযান। দ্বিলম্বে পাইব মনে হইল বিশ্বান॥ সময়েলা হয় 
লাধ বিষাধ আন্তরে । কান্দিতে২ গিয় কহিলাম মারে । গালি 
দিয়েছিলাম কত বর্ধনাশী বলে। সেখ্ধার হুধিতে আমি না 
পুরি মলে ॥ মনোরমা নামে এক ভূঁপতি বালিকে। স্বপনে 
হার বাপে কহেন কাল্ীকে ॥ তারা এসে দেয় সাধ ভারি 

স্ঘটা করে! মাতৃদত আভগণ এই দেখ পরে।॥ নেই অবতরণ, 
[১৩ 
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পা হরিয়ে পলাঁলো। একাঁকিনী অরখোতে থাক ভার 
হলেো। শরতে লইরা কোলে কান্দিয়েং। বিদায় হইয়া! আলি 
মায়েরে কহির়ে ॥ প্রচণ্ড তপন তাপে ভাপিত অন্তর । বলিয়ে 
বক্ষের মুলে ভাবি নিরন্তর || অন্তর যাঙ্সিনী তাহা! জালিয়ে 
অন্তরে |: মানবিনাঁ হয়ে দেখাদিলেন্ আমারে ॥ শ্বচশ্ষে 
দেখিলাম তরু চিনিতভে নাপারি। ব্রাঙ্গণ বালীক। মোরে 
কহেন শঙ্ক্ী॥ কাতর দেখিয়ে মাতা দেন এক ফল ।|.সে ফল 
পরশে "হয় জনম সফল ।॥ জঙ্গেতে এনেছি ফল দেখাতে 
তোমারে | না জানি কি গুণ আছে তাঁহার ভিতরে ॥।পরেতে 

নে দিন কত কখোপকথনে | আঁইলেন যোগমায়া ফ্লোগমায়। 
লনে। অন্ত গেল দিনমণি প্রকাশ যামিনী | কাননে কাতরা 
জনে রাখেন জননী ॥ পরেতে কতই দ্রব্য করিরে ভোজন। 
মান্ধেপোয়ে করিলাম পালছ্ছে শয়ন |! কে আনিল তথা হতে 
না জানি বিশেষ | নিশির প্রভাতে আনি দেখি এই দেশ | 
যোগমাঁয়া বিকৃত সে যোগমারা পায়। দেই হেতু পুনর্ধার 
দরশন পায়। মঙ্গল দায়নী আমার সর্ধব মঙ্গলা। নঁতুব। 
কি.এ লঙ্কটে বাঁচে কুলৌবাল1॥ অবাঁক হইল শুনে খার্ষর 
হুন্দন | জানিল যে যোগমায়। মনবিনী নন ॥ রাণী হেমাক্ষিণী 
ফল দেখিতে চাহিল ৭ সুদ্ধাচাঁরী হয়ে কন্যা তখনি আনিল'॥ 
গতির করেতে ফল দেন বড় রাণী। দেখি দেখি বলে কেড়ে 
লন হেঁমার্সিণী ॥ জিজ্ঞান। করেন দিদী কি গুণ ইহার | জনমে 
না দেখি হেন ফল চমগ্ডকার॥, যৌগমায়৷ কন্ধ আমি কি 
জানিব গুণ। কহিতে পারেন বিনি শান্তেতে নিপুণ ॥ পুন- 
বর্বার নিবারণ লইয়ে কুরেতে | ভ্বাক হইয়ে দেখে না পারে 
চিনিতে। করেতে চাঁপিতে ফল হইল্স দুখানি। মতিয়া 
খক দিগে দেখে নিস্তারিণী॥ ফোগমায় বশে মার চরণ 
তলে। গলায় অঞ্চল দিয়ে পুজে নানা ফুলে ॥ আর দিগে" 
দেখে ব্রদ্ষা বিষ মহেম্বর |এক।শন তিন জনে ভাবে নিরন্তর ॥ 
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ক্ষেতে নিবারণ করে নিরীক্ষণ । রমণীর করে ধরে করেন 
রোদন। দেখেন অভেদ মুক্তি কিছু তেদ নাই। বলে মরি২ 
মরি লইয়ে বালাই।' তুমি ধন্যা খষি কন্যা কি জন্য এখানে 
মর্ত লোকে জন্ম'মম উদ্ধার কারণে । ' বলিতে নাহিক পারি 
কি গুগ তোমার । ক্ৃতার্থ করিতে হও রমণী আমার ॥ দেখে 
ফল চঞ্চল হুইয়ে মহারাণী। যোগমাঁয় পদে পড়ে কান্দে 
হেমাঙ্গিণী। বলে মিশি মুপ্রভাত' হইল আমার । সেই হেতু 
দরশন পেলাম তৌমার। নিণে ক তব গুণ বর্ণিবারে 
পারি। স্বগুণে করেছে বাধ্য ত্রিগুণের ঈশ্বরী। যেফল 
দেখালে হলো জনম সফল।, অনিত্য মুখের আর অশায় 
কিকফল॥ এ ছার রাজ্যেতে মোধ নাহি প্রয়োজন নাঁধন 
করি সবানন। ত্যজিব জীবন। শরতে সঁপিয়ে রাজা অরণ্যেতে 
যাৰ। বিশর় বিষের জ্বালা কতই সহিব॥ পতিরে আদেশ, 
নতী করেন তখনি । আঁজ্ঞ! মাত্র মকলেতে নাজিল অমনি | 
পবন গমনে ঘোড়া দড়বড় বায়। দিশ শূন্য করে শূন্য ধড় 
কড়ি ধায় ॥ বারণ না| মানে বারণ নিবারণ যাতে। কারণ 
করে বারণ চালায় মাতে ॥ দ্বর্ণ চতুর্দোলে ছুই গ্বর্ণলতা 
রাঁণী।. ছুদিগে ছুজন যেনপস্ছির মৌদামিনী। শরত.শরুত 
»শশী হেমীঙ্গিণী কোলে । ঝাল মল কন্মে হীর!মুকুতা প্রবালে॥ 

মুদ্থুর মুহুর মধ্যে যথা তথা পান। করিয়ে বাহক ছোটে 
নক্ষত্র সমান । ধন্য ধন্য পুণ্যবত রাণী হেমান্দিণী।” চতুরঙ্গ 
দলে চলে ক্টীপয়ে মেদিনী॥ ষমদূতু রজপুত মগল পাঠান। 

আগে পাছে দান দানী কত জন ঘান॥ অতি অপ্প দিন 

মধ্যে মগর ছাড়িয়ে । প্রবেশ, করেন, শীঘ্র অরণ্যে আমিয়ে | 
ক্রমে উপনীত ধকলে হইল'| নিস্তারিণী দরশলে একত্রে 
চলল ॥ গলায় শরঞ্চল দিয়ে উঠে ছই রাণী। চঞ্চল হইয়ে 
যায়-কুল্ীর গমিনী | দেবীর দিকটে গিয়ে যোড় হস্তে রয়. 

যোগ শী! রাক্ত। হয়ে ধরে পদোদ্য়। নেত্রী? যেন এসেছ' 
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আতঙ্গ রাণীর। কত শত প্রণমিল নিকটে দেরীর। প্রমাদি 
নিষ্মালা মাতা চরণ হইতে | যোগমায়। শীরে দেন প্রণা 
করিতে 1, শ্বচক্ষেতে দেখে তাহা রাণী হেমাঙ্গিণী। অস্থির 
হইয়া! কান্দে লুটায়ে ধরণী ॥ ধোগ্মায়! প্রতি মায়! দেখি 
দেবীর। মনে২ অভিমান হইল রাণীর ॥ মতা নতীনের কাণ্ড 
মাহে সাধারণ। অন্যরে গরল মুখে দি মিষ্ট কন। সপতীরে 
মকরুণে কন মহীরাণী। আপনি করণ রক্ষ। গিয়ে রাজধানী ॥ 
শরতে জপলাম আমি যত রাঞ্ধন। এখানে করিব অদ্য 
শরীর পতন। পঞ্চতপে তাপিত করিয়ে কলেবর। দেবীর 
অম্মখে যোগ্রে রব নিরন্তর | যৃদ্দি না করেন কৃপা দেবী নিস্তা- 
[রণশ। মরিবে মায়ের অগ্্রে দাসী হেমাদ্দিণী। অবণে সপড়ী 
উত্ভি ভাবে যোগমায়া। তবে তে! আলয়ে পুনঃ না হইল 
বাঁওয় | যাহার মাঁনেতে মান রত্বাদি বৈতব ।সে বি উদাস 
হলো কে করে গৌরব ॥ দেবীর নিকটে কন্য! সকাঁতরে কয়। 
ম্দ্য়া দাসীর প্রতি হও এ লময়॥ আমার হিভার্থে মাত। 
ইয়ে অনুকূল। রাণীর মন্তকে দেবর প্রনাদিত ফুল।॥' শ্রধণ 
সংত্রেতে মাতা বন্তডা হইয়ে। নিশ্মাল্য রাণীকে দেন কাতর! 
দোখয়ে ॥ দেখীর নির্মাল্য প্রান্তে তুষ্টা মহারাণী। পতিরে 
আদেশ নতী করেন তষ্চনি ॥ নন্মুখেতে নাট্যশাল! চৌঁদিগে 
গ্রাচীর। প্রস্তরে নিশ্বাণ করা দেবীর ষন্দির। মনোহর 
পুঙ্পেদ।।ন এক খনন। অরণা কাটিয়ে কর নগর পত্তন 
পুরীর নিকটে হবে উত্তম বাক্দার । বিনা করে বন্গুক আপিয়ে 
দৌকান্দার | দান দাণী বাদ্যকর পাচ ব্রাক্ষণ। পৃজার 
নিযুক্ত কর পণ্ডিত ছুজন॥ নকলে জানিবে স্থান গুপ্ত বারা- 
ণলী | আরনিয়ে রবেন কত মোহন সন্নযাবী ॥ দিতে হবে 
সদব্রহ্ অতীত কারণে । অহর্মিশি অন্নদান, করিবে ব্রাক্ষণে 8৯ 
কাম্যক কাননে নাম দেবী নিস্ভারিণী। লিদ্ধপীঠে লিদ্ধ ম্হা- 

-স্পাক্সিণী || যোগমায়! ধাম গ্রাম করিল প্রকাশ।: 
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পা শরচ্চতী,নিজ্তারিণী দান দেই যোগমায়া ধালে 
দিন রাণী । থাকিয়া! করেন পুজা দেখী-নিস্তারিণী ॥. 

ধার তথ। হইতে ম্বদেশেন্চলিল। “ভাগ্য দোষে বনমালী 
লুল নাহি ছিল। 

যোগমায়ার মহামায়ারূপ ধাঁরণ। 

পয়ার। দেবীকন্য। যোগমায়া জানিয়ে নির্যাস । মনেই 
ভূপতির উদয় উল্লান। আভ্ঞাকারী রাজেশ্বরী সভীনের 
গুণে। দিবা নিশি থাকে দেোহে কথোপকথনে । মস্ত পতির 

গুণ সপত়ী সাক্ষাতে । গোপনে গোপন কথ! চান প্রকাঁ- 
শিতে। আদ্যপাস্ত সবিশেষ কন যৌগমায়।। ঘষে রূপে ভূলান 
পতি হয়ে মহামায়া ॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী হালিয়া উঠিল । 
একি অনস্ভব ভন্মী ফিরে বল২ ॥ রমণী না চিনে পতিত শালি 
জ্ঞানে তারে । এমন নির্ব,দ্ধি বোকা কেআছে নংনারে ॥ 
বড় রাণী কননে কথায় কিবা কীষ। সাক্ষাতে দেখিবে তুলি 
করি যদি নাজ ॥ ব্যন্ত'হয়ে মহারাণী ধরিয়ে চরণে । বলে 
দিদী কর সাজ দেখিব নয়নে! ঘোগমায়া কন সুধু সাজিলে 
কিহনে। বাস্ষিতে হইবে গোড়া বাতে শক্ত রবে। ঘহাজ' 
হইতে তুমি পারো ঘদ্দি মোর । কহিত্ডে হইবে মিথ্যা! পতির 
পোচর ॥ মহারাণী কন তুমি যাবল বলিব । ম্েপ্রকারে পারি 
চল পশ্তিতে ঠকাব॥ হাঁলিতে২ উঠে জান ছুইল্পলে | ভূপ- 
তিরে কন ড় রাণী দৃষতনে॥* আমার জোমক জ্যেক্টা ভমী 

এক জন। এ দেশেতে হয় তার. শ্বশুর ভৰন॥ আগিবার 

কালে আমি আনি তথ! হয়ে; আভ্) ঘদি হয় তারে দেখাই 

আনিয়ে? বাড়ি বিষাদ শুনে "আনন্দিত মন। তখনি 

নিতে আজ্ঞ। দেখ নিবারণ ॥ , মহারাণী প্রতি চেয়ে বড় 

রাণী কঃ পান্কী দছিত দানী পাঠাও এখন। তোমার, 
দেখিতে বখাঁছণ.দানী যেন কাী। কল্য প্রভাতে যেন এসেছ 
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জান ॥ পরেতে জিজ্ঞাস! করে খবির নঙ্দন ৃ কিবা নাম 

কিবা গুণ দেখিতে কেমন | হালিতে২ পুনঃ কন যোগমায়া | 
আমার মতন ঠিক নধন্স মহীনাকা| নতী। লম্বমী পতিব্রত! 
কে আছে তেমন।, ভাগ্য দোষে পতি দেশে নাহি এখন 
শ্রবণ করিয়ে নৃপ ভাবিত অন্তরে | হিতে বিপরীত পাছে 
ঘটে এলে পরে ॥ বাস্ত! হয়ে মহারাণী দিদীরে কহিল । অদ্য 
দালী ভথায় পাঠান যুক্তি ভাল ॥ ভূপতি শ্রবণ মাত্রে তাহে 
দেন লাঁয়। দেখছ নারীর খেল গরি হার২ ॥ পর দিন শানের 
কালেতে যোগমায়া। পতিরে কহেন আমিছেন মহামাস্কা | 
গোপনে২ শিয়া ঝদিবে নির্জনে । পরিল ঢাকাই ধুতি স্বর্ণ 
আসভরণে॥ গলায় আছিল গজমতি সাঁতনর। খলায়ে পরেন 

দান! স্বর্ণ মনোহর | হিন্ুদ্থানি বেশভূষ! ছাড়িয়ে রমণী । 
একেবারে নাজিলেন ভাল বাঙ্গালিনী। কিবাহার চন্দ্রহার 
পাছার উপরে | ,পায়েতে আটগাছা মল ঝমবম করে । 
বিনায়ে বান্মেন বেণী চীপাফুল তায় গজেন্দ্র গীম্মিণী গতি 
ছলিবারে যায় ॥। আগে যান মহারাণী জানাতে পতিরে। 
'ঞছেন তোমার শ্যালি দেখিবঠর তরে ॥ ব্যস্ত হয়ে মহারাজা 

উঠিয়ে তখন। ঠাকুর ঝি বলিয়ে করে চরণ বন্দন | বাণীর 
ধরিয়া করে কন হাদি২। নুখি হয়ে থেকো ভাই এই অভি- 
লখবী| ভাামাদের প্রতি যেন কিছু থাকে মায়া। যোগমায়ার 
প্রতি রেখো কিছু২ দয়া ॥ বিশেষে এই মহারাণী তগ্মী 
আমার ] এর প্রতি থাঁকে যেন' ভকতি তোমা ॥ গিল্লিরে 

আমিতে তথ! রাণী আজ্ছে। হয়| পূজায় আছেন তিনি দাদী 
এত কয় | অতঃপর একত্রে বর্দিল তিন জনে। হ্ু]ুস্ত পরি- 
হাস্য হয় শ্য।লী লঙ্বোধনে | কিঞিৎহ বিলম্বে রাণী ক্ধেন 
তাহারে। চলো চলো -দিদী ক্লান করিবারে ॥.. ভূপীভি- 
হাঁলিয়ে মহারাণী রতি কয়। দেখ যেন পম্চাতেতে নিন্দা 
নাহি হয়| ব্যস্ত হইয়ে রাণী করেতে -ধরিয়ে। 'হাপিতে২ 
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আলে দিবীরে লইয়ে। পুনর্ধবার মায় প্রকাঁশিয়া যোগমায়।। 
নিক্ষ বেশ ভুষা করে গোপনে আনিয়া॥ পতির নিকটে গিয়া! 
কহিলেন নত্তী |, দ্বেখিলে তো দিদী'মোর কত রূপবতী || 
রুখোপকথন তব সঙ্গে কি হইল | ভাল.করে প্রণাম করেছ 

কিনা বল। ভূপতিত কহেন তাঁতে-কন্সুর পাবেনা । যেমত 
করিতে হয় আমিকি জানিনটি। আহার বাবহ্থার আর নিফ 
আলাপণ। ভালো রূপে কর গিয়া তোমরা হুজন ॥ ভোজ- 
নাচ্ছে পুনর্ধার বিদায় ইইতে | মহামায়া লেজে জান পতি 
ভূলাইতে ॥ মহীরাণী নঙ্সেই চলেন অমনি । বলে ভাই ঘরে 
যাই নিকট ধামিনী ॥ নিবারণ ধন অদ্য যেতে নাহি পাবে। 
তাগ্যকলে দিলে দেখা আরকি আলিবে। অমনি কহেন 
প্রভূ ভুলেছ এক্ষণে । জাননা কি হয়ে ছিল গোপনে২ ॥ 
তোমার.কারণে আমি অকল ছাড়িয়ে । কুলে জলাঞ্ুলি দিই 
হেখায় আলিয়ে ॥ প্রতি দেখে ফয়শল। দেয় শত টাকা । 
পরেতে,আলিব পুনঃ,বলে যাই পাকা ॥ শ্রবণ মাত্রেতে মহ! 
রাণী ক্রোধেজ্বলে। অধমিতে হতো। না হেথা আগেতে 
জানিলে || আমি তো না দিব্ত টাকা বলগে উহারে। এমন 
নির্ধব দি বোকা কে আছে বংদারে ॥, বড় স্টালী বড় ভর্মী 
জবান নাহি সার । জানিয়ে খাইল জাত একি ঈমৎকার্। 
পণীর দেখিয়া কোপ ভাবিত হইয়ে। ইনারায় কল বাক্য 
বাইতে চলিয়ে। হাবণহাঁকি করে কন্যা ফোগমাম্মা কন। দিবে 
কিন! দিকে টাকা বলনা এখন 1 যদ্যপি মানের ভয় -থাকিতো 
তোমার । ভবে কি শুনিতে হয়'এত্ব তিরস্কার ॥ নিবারণ কয় 
অদ্য ক্ষমা? দেহ যোরে। উচিত যেমুষ্ঠি হয় করা যাবে পরে '। 

এযাগমাক্ী কন তব পাধ্য জানা গেল। ছিছি ছি লজ্জার কথ! 

'ভগ্রিটী-শুনিল॥ 'নাকে.কানে *দিয়ে খত লয় খত ফিরে । 
মাগিয়ে বেড়াব ভিক্ষা তব নাম করে ॥ এ পাঁপ কার্ডে 
'অখর নাহি প্রয়ৌজন | জানিলাম তুমি ভাল রলিক সুজন । 
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হাতে তুলে দিয়ে খত কান মলে দিল দেস্ধে রাণী ছেমাজিণী 
হাসিতে লাগিল | দ্বিজ বনমালী বলে রমণীর ধার। দেবতা! 
শুধিতে নারে মানবে কি ছার | 

1 

পতির পরিচয় ও ছুই সতীগনেরে যুক্তি | 

ত্রিপদী | এক দিন তিন ভীনে, থাকি ইষ্ট আলাপনে; 
জিদান করেন মহারাণী, যে দেখি তোমার রশিত, জকলি 
তভে। বিপরণত, ত্য মিথ! কিছুই না জানি । কহ দেখি 

খাঁবশেষ, কোবায় তোমার দেশঃ কেবা তোমার হন মাত! 
পিতা । কি জন্যে আইলে ঘন, কিবা! ছিল প্রয়োজন, কন 
শুনি বিশে বারভা ॥ কহে নৃপ নিবারণ, আমি খষির নন্দন, 
আনন্দ নগরে মম ধাম। জনন আমার ধন্যে অন্নদার বর" 
কন]1 পিতার ভার্গবমুনি নাম॥ আমার অন্নপ্রালনে, 
উপনীত নর্ধজনে” দেবতা তোত্রশ কোটিগণ। অন্নদ' 
খাওয়ান অন্ন, নুর নরে ধন্য ধন্য, চঞ্চল! অচলা। গৃহে রঞ1 
আমি মার এক ছেলে, না বলে এনেছি চলে, গিয়ে ছিলাম 

লন্দীপণ স্থানে । তথায় শিখিয়ে বিদ্যা। সাধন করি মহা- 
বিদ্যা; গিয়া যথা রুণৃর্থক কাননে ॥ অনুকম্প। নিস্তারিণী,, 
নিস্তার করেন তিনি, যোগমায়। স্বাপক্ষ তাহাতে । পরেছে 
হইল বিয়ে*ছিলাম রমণী লয়ে, তদন্তরে আনি তথ! হতে। 
পড়িবার আক্কিথনেঃ যে অবধি আদি বনে? বিন। মা বাপের 
অনুমৃতি1 লে অবধি লমাচারঃ কিছু নাহি জশনি আর, 
বালন! যাইব শীঘ্রপতি ৮: পতির শুনিয়ে বাণী, তুষ্ট হলো 
ছুই রাণী, ঘটে গেল মনের বিধাদ'। ছু মৃতীনে যুক্রি করে, 
আলিবেনা গেলে পরে, পুনঃ নাহি পাইব লংবাদ॥ জনন, 
জননী পেলে? না ছাড়িবে প্রাণ গেলে? তথা বিভ1 দিষেন- 
নিশ্চয় ॥ আমর! কুলের বালা, ভাহে পূর্ণ ষোৌলকলাঃ কেমনে 
সতীত্ব ধন্দ রয়| পুরুষ কঠিন জাতি, মে দেশে পেলে 
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যুবতী, পুনঃ হেখা.কি জন্যে আলিবে। আমর! রমণী জাতি, 
নাহি ভিন্ন পতি গাঁত, বিচ্ছেদেতে পুড়িতে হইবে । বুদ্ধি- 
মতি মহারাপী, সতীনে কহেন বাণী; ষেতে যদি লাছি। দেওয়া 
হ্য়। জেনেছ পন্তির রীত॥ সকলি তে অনুচিত, অনায়াসে 
পলাবে নিশ্চঃ। নারীর উচিত হয়, থাকিতে শ্বশুরালয়, ভাল 

বানেন শ্বশুর শাশুড়ী। বাপ ঘরে থাকে মেয়েঃ লজ্জার 
মাথাট খেয়ে। লদ। মন্দ বলেন বন্থাড়ী॥ যদি ইচ্ছ! হর তব 
চল ছুজনেতে যাব, কিছু দিন থাকিব দেখানে।, শ্বশুর 
শাশুড়ী সেবা। রমণী না করে যেবাঃ ধিক ভার বিকল জী- 
বনে || যোগমায়ার আকিঞ্চন, ছিল তণঙ্বা মনে মনঃ কছ্ছিতে 
নারিল ভন্মী ভয়ে? শুনি মভি প্রার তার, বাড়ে আনন্দ অপার, 
দেন যুক্তি আনন্দিত হয়ে ॥ পতিরে ডাকিয়। রাণী, তখনি 
কছেন বাণ, আমর! ছুজনে সঙ্গে যাব । কর দ্রব্য আয়ে]জন, 
লঙ্গে যাৰে যত জন. রাজ্য ভার দেওয়ানে দিব || শুনি 
রমণী বচন, আনন্দিত নিবারণ, ৰাস্ত হইলেন অন্তশয়। 
ভাল পুজে এনেছিলে, ভাল দিনে যাও চলে, ম্ত্রীকেতে, 
বনমালী কয়॥ 

নিবারণ স্বম্্ীকে ত্বদেশে গমন । 

পয়ার | প্রথম শ্বশুরালয়ে যাইতে ছুজনে। ভয়ন! 
হইবে হয় আনন্দিত মনে || ছ্সতীনে হয় যুত্তি কিরূপে, 
যাইধ। নমক্কারি দ্রধ্য লঙ্গে কৃতুই লইব'॥ বুদ্ধিবনী. ষোগ- 
মায়। কহেন রাণীরে | "তক্ষ্য ভোজ্য মি অন্ন লও ভারেই ॥ 
রত্বু অলঙ্কার আর নোণার বাঁদন। শীশ্ুড়ীর তরে লও বিচিত্র 
বনন॥ ব্াছিয়ে বণছিয়ে ভাগ গঙ্গবজলে শাল। শুলভনি 
ধন্ীত আর কাশ্মীর ক্লমাল ॥ উত্তম গরদ যেড় চেলি আদি 
"করে|, দরকাই উড়নি ধুর্তি,শ্বশুরেঁর তরে ॥ পুজার বাদন 
ঝর স্বর্ণের নির্মাণ | সুত্র বস্ত্র অপরে করিতে হবে দানশ।' 

দঞ 



১৫৪ পঞ্াশন্ধ। উপাখ্যান! 

শ্বাশুড়ীর কথ! তম্নী করেছ শ্রবণ। তাহারে তুষিবে তুমি 
আছে কিৰা ধন॥ শ্থিরলন্মমী গৃহে ধার অন্নদ্দার বরে 
অভাব তাহার কিছু না দেখি সংলারে॥' তাহীরে প্রণাম 
দিতে করেছি মনন। "সন্ত করি দিয়ে 'অভাব যে ধন। 
শরতে রায়ে তার চরণ উপরে, গলায় অঞ্চল দিয়ে গ্রণ- 
মিব মারে |" বিনয়ে কহিব আমি গরিবের মেয়ে। দিলাম 
সর্বস্ব ধন লও তুষ্ট হয়ে॥ শ্রবণ করিয়ে রাণী হইল ভাৰিত। 
ও ধনে বিধাত। মেরে করেন বঞ্চিত ॥ বড় রাণী কন ত্মী 
মকলি তোমার | হারা ধন দিয়ে তারে কর নমস্কার 
আমাবে নিযুক্ত করে দিবে ড্রার দানী। যাবত জীবন পদ 
মেবি অভিলাষী॥ ভূত্যবর্গে মকলেরে আদেশেন রাণী। 
যোগায় তাছার। দিব্য দ্রব্য দ্রব্য আনি ॥ আমল। গণের প্রতি 
দেন কাজা দ্রান। রাজ্য রক্ষ। কর নবে হয়ে সাবধান। 
অবিলম্বে বর্ধয দ্রব্য প্রস্তুত হইল । ছুর্গ। বলে নিবারণ স্বস্্রীকে 
চলিল। হয় হস্তীদান দাদী সম্ত্যা কেবা করে। চড়িলেন 
হই রাণী শিবিকা ভিতরে ॥ পবন গমনে যাঁয় হয় €স্তী 
ৈন্য। দেখিয়ে নকল লোক করে ধন্য ধন্য ॥ অতি অপ্প 
দ্রিন মধ্যে আনন্ধা নগরে । প্রবেশিল দল বল তোলপাড় 
করে ॥ গ্রামের পান্থ ভাগেতে ময়দান ছিল। তথায় আনিয়া 

বে একত্র হইল ॥ দুঁতেরে পাঠান অখ্রে নমাচার দিতে । 
আঁনিয়ে কাঁহ্ল দত মুনির লাক্ষাতে ॥ ওখাঁনেতে গতি পত্ী 
পুভ্র অদর্শনে। ছিলেন কিবল মাত্র জীবিত মরণে।। পুজ্রের 
গমন শুনে আনন্দ অপার।. রমণীর কাছে গিয়ে দেন নমা- 
চাঁর ॥ ব্যস্ত হয়ে রাজবাল! কান্দিতে২ | এক দু দাগাইয়ে 
রহিলেন ছাতে ॥ দূত পমিভারে মুনি ছোটেন তখস | কত- 
ক্ষণে দরশন করেন নন্দন।] হেনকালে' নিবারণ রাঁজবেশ্: 
পরি। অগ্রেতে গৃহেতে যান চড়িয়ে নয়ারি | লগ ইন 
'আশা সোটা লয়ে আরদালি। 'শাগে পাছে ধার দুত দেবা। 
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ব্রিক ডালি || স্কোরয়ে পিতার মুখ পাঁচিক হইতে ।. পথ- 
বেজে চলে শিশু সাক্ষাত করিতে । পিতা পুত্রে উভয়েতে 
হুইল দরশন। ব্যস্ত হয়ে করে শিশু চরণ বন্দন ॥ রখজ বেশ 
দেখে পিন চিনিতে নাম্মিল। পরিচয় প্রাপ্ডে পুত্রে আলি- 
জন দিল।॥ কথোপকথনে দেঁট্ছে এলেন গৃহেতে | জননী 
অমনি এসে কান্দিতে২।কোলেতে নিলেন পুত্র বদন চুম্বিয়ে। 
বলে ছুঃখিনীর বাছ! ছিলে কোথা শিয়ে॥| কিদের অভাব 
বাছ। ছিল ঘরে তোর। কি ধন আনিতে গিয়ে ছিলি দেশা- 
স্তর || দেখিতে শোকের মিন্ধু উপলি উঠিল। বাম্পবারণ 
ছুনয়নেবারিতে লাগিল ॥কোথাহুতে এলি ওরেছুঃখিনী বন্তান। 
একবারে কে তোরে করিল তাগ্যবান ॥ নিবারণ কর মাত। 

তোমার কপাতে। এনেছি যে ধন তাহ! দেখিবে লাক্ষাতে| 

আদিছে,তোমার বধূ একত্রে হৃক্ষন। এক পুত্র কোলে রূপ: 
ভুবন মোহন ॥ জ্যোষ্ঠা বধু ঝি কন্যা পরম ধার্ট্রিকা। কনিষ্ঠা 
নৃপতি বাল। রাজ্যের পালকা।। এনেছি মা যত ধন সঙ্থ্। 
নাহ হয়| মনের'মতন তব হবে বধুদ্বয় || শ্রবণ মাত্রেতে 
মাতা আনন্দে ভানিল| বধুরে আনিতে দ্বানী কতই ছুঁটিল | 
মুনিরে কহেন কিছু জান সমাচার। আলিছেন বধুদ্বয় দেখগে অন- 

-মার।এসব এম্বয়্য হয় বধুর সকলি। মনের মতন নাতি'দিয়াছেন 
কালী ॥ শ্রবণ করিয়ে মুনি পুলকিত হয়ে। আনিতে চলেন 
বধু দাদদাপীলয়ে। ব্যস্ত হয়ে মুনিবর আগে জান। 
পথেতে মন্যৈর শব্দ শুনিবধরে পান ॥ বিবিধ বাজনা বাজে 
সৈন্য কোৌলাহ্ল।. স্কন্ধেতে বন্দুক এমে সিফাই সকল । 
শ্বেত পীত নিল রক্ত পতনকাচনিশান। দুরে হতে মুনবর 
দেখিবাঁরে পান ॥ 'বাহকে আনিষ্ে দ্রব্য শত শত ভার। 
কন্তই উঠে মুটে "সংখ্যা করা ভার || বাটীতে রাখিতে 
দ্রব্যাদি মাহি পান। বিলাইয়। দেন কত মুনির যন্তান | 
সকল পশ্চাৎ ভাগে দ্বর্ণ শিবিকাঁতে। লোণার প্রতিমা ধেন 
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হুগাঙ্ক কোলেতে| রক্তবস্ত্র পরিধান! চতুর্দিগে দাসী | নক্ষত্র 
বেন্টিত যেন ছুই পূর্ণ শশী ॥ কুল কন্যাগণ কত দেখিবার 
তরে । এক দৃষ্টে চেয়ে,রয় অউ্রালিকা পরে ॥ রাস্তার উপরে 
লো দাঁড়াইয়ে কত। . হেনকাঁলে!চত্ুর্দিল নিকটে আগত ॥ 
উলু২ ধনি দেয় যত এয়োগণ,। কেহুধা বাজায় শত্তব মর্গলা- 
চরণ পূর্ণকুত্ত আত শাখ! নারিকেল তাতে | সম্মুখে কদলী 
ক্ষ দেখেন অগ্রেতে ॥. আনন্দ নগরে ,কিব। আনন্দ উদয়। 
ধন পুল্্র লন্মীলাভ এরি নাম কয়॥ হুড়াহুড়ি পড়ে গেল 

দেখিবার তরে । শাশুড়ী অগ্রেতে জান নাঁবাঁতে বধুরে ॥ 
বিনয় করিয় দ্বি্জ বনমালী 'বলে। লাবধানে তুলে! যেন 

হাসেন সকলে || | | 

বধূদ্িগের সহিত শ্বশুর শীশুড়ীর দর্শন | 

ত্রেপদী। বধু বিধু মুখোঁদয়, হেরিয়া শাশুড়ী লর়, একে 
বারে উভয়েরে কোলে । ছুজনের ভার ভার, কার জ্যুধ্য 
ঘতুলিবারঃ নারীগণ হাসেন সকলে ॥ দাশ আলি ত্বরা করে, 

হয়ে লয় দুজনারে, পিতামহী লন পৌন্রেরে | চিনিলেন অনু 
মীনে; আলি রাণী ছুই জনে, প্রণাম করেন শাশুল্িরে | 
পরে ষত গুরুজন, ক্রমেতে করে বন্দন, শ্রাশুড়ীর আদেশ 
গ্রমাণে। ঘমক্কারি দ্রব্য যতঃ লন করে ফর্দিজাত। যোগাইয়ে 
দেয় ভূত্যগণে ॥ হেনকালে মুনিবর, আগিয়ে অতি নত্বরঃ 
প্রবেশ করেন অন্দরেতে 1 শরতে লইয়। কোলে," পিতামহা 

কুতৃহলে, মুনিবরে জান €দখাইতে। হেরিয়ে শরচ্ন্দ্র। মলিন 

গগণচন্দ্র, পিতামহ করে নিরীক্ষপ। পড়ে মহা মোহন্জালে। 
অমনি লইয়ে কোলে, বাঁরৰার চুস্বেন বদন ॥ গলায় অঞ্চঘু 
দ্ির়েঃ ধিরে ধিরে বধু দ্য়ে, প্রণাম করেন শবশুরেরে | প্রি-. 

মী দ্রব্য যত, নাক্ষাতে করে প্রস্তুত এলে ঘত বিক্রী 
িশ্করে ॥ দানীরে আদেশ ছিল, মুনবরে কহিল পদধুলি! 
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দেন মহাঁশয় | ধান্য দুর্ব্বা লয়ে করে, মুনি আশীর্বাদ করে, 
সাবিত্রী নমান হয়ে রও ॥ দেখিয়ে বধু অমনি, প্রিয় বাক্য কন 
যুনিঃ আমি হই সস্তান অক্কৃতি। শরতে পাইয়ে কালে, 
এ ছেলে ভুলিয়ে*ছিলে, হারে মা. কেকরিতগতি ॥ দেবৃদত্ত 

ছয় মণি. আছিল গৃহে অমন, মুনি কন রূমণীর "প্রতি । “ছুই 
ছুই ছুবধুরে+ ছুই দেয় শবতেরে, আনিয়া পরায় -শীঘ্রগতি। 
শাশুড়ী এনে তখন, পরান করে বতন, আশ্রর্ধ্য দেখিল ছুই 
রাণী। জ্বলস্ত অনল জিনি, জবলিয়ে উঠিল মণি, তু হন 
দেখে মহামুনি॥ নমক্কারি দ্রব্য যত, করে লয় ফর্দজাত, 
নিবারণ বমিয়ে বাহিরে | ভূৃভ্যগণ দেয় আনি, রজত কাঞ্চন 

মণি যতনেতে রাখেন ভাগারে ॥ ভক্ষ ভোজা দ্রব্য যত, 
বাঁট়ীতে আনিধা কত, ক্গননীরে কল নিবার» | এখন আছে 
বিস্তর, কৌধা রাখি অভঃগর, বাণ্ডিৎ কর বিতরণ ॥ শত২ , 
দান দাপী, লয়ে দ্খ্য রাশি, বিতরণ করিতে চলিল। 
তথাপি না শেৰ হয়, মুনির দেপে বিস্ময় 'অবশিষউ সৈন্যগণে 
দিক্ট।| সমপার আনন্দ,ঘনে' হলে। আনন্দ নগরে, লয়ে মহা 
রাণী হুইজন। | দ্বিজ বনমীন্দী বলে, ভাল বধূ পেয়ে গেলে, 
ভাল্গ পুত্র ধূর্ত নিবাঁরণ। 

জনক জননীর সহিত নিবারণের কখোপকথন। 

পয়ার | হরিষেবিষাদ মুর্ন ভাবে মনে ॥ দ্বধরণরু সহিত 

যুক্তি করেন নির্জনে ॥ আপিয়াছে যত লোঁক খাওয়াতে 

তো! হবে তক্ষ ভোজ্য দ্রব্য এত কোথা পাওয়া যাবে | 

নিবারণ কয় পিতা ভাবল কি তারণ সঙ্গেতে সামিগ্র আছে 

সঙ্গেতে বাজার | *. ময়দানে দিয়েছি বালা আনিবার কাঁলে। 
সরু গেড়ে সেখনেতে থাকিবে সকলে ॥ বাটীতে কিবল 
রবে দুর দালীগণ। রম্থীন করিয়ে দেৰে পাচক ব্রা্ষণ॥ বড় 

[ ১৪ - 
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বধূ বড় গিন্নী আজ্ঞা কর তারে। বন্দোবস্ত করে তেঁহ খাঁও- 
যাবে লতারে ! তাহাব গুপের কথা কি কব জনুনী। ম্বগুণে 
করেছে বাধ্য দেবী নিক্তারিণ। শঙ্কটেতে প্রাণ দান দিয়েছে 

আমারে । ওরি পুণ্যফলে এত অর্ধ আনি ঘরে ॥ ছোটবধু 
মহাঁরাণী জলখীর মেয়ে ।'জ্ান হয় গুছ এনে রেখেছে বান্ধিয়ে। 
স্ছণনে২ দ্বেবালয় লদাত্রত কর্ত। দিন লক্ষ লক্ষ লোক উহার 
গালিত। এলেছে রক্ষক সঙ্জে দশ হাজার সৈন্য । শ্বদেশে 
কতৃই আছে কে করিবে গণ্য ॥ থাকিতে উহ্বার কিছু তেবন! 
জননী । ভার দিয়ে হুক্ষনারে থাকগে আপনি । লজ্জাতে 
এখানে কিছু কথা নাঁছি কর | শান্ডেতে পুত কত মানে 

গরাজয়। তব আশীর্ববাদে মীতা জিনিবে বিচারে । কত 
কে রাজকন্যা আনিয়াছি ঘরে ॥ উভয়ের পরিচন্্ মা বাপ 
লাক্ষাতে। অদ্যাপান্ত নিখারণ কছেন শঙ্কেতে। ঝাষর 
শুনিয়ে খুনি বাড়িল অন্তরে। বস্ত হয়ে চলিপে্ন অন্দর 
ভিতরে | প্রীয় বাক্যে কন কথ। মাতৃ নঙ্বোধনে । পালিতে 
হইৰে এই তিক্ষুক সন্তানে। না জানি কতই পুণ্য ন্সার্িল 
মার । সেই হেভু আগমন হলে! দুজনার | নংপ্রাতি কর ম! 

ষাতে লঙ্জা রক্ষা হয়। লঙ্গেতে এলেছে ধারা বিতৃক্ত না রর। 
নিফটেতে শাশুড়ী আলিয়া কন বাণী | পাঁলিতে হইৰে 
মোরে আমি মা ছুখিনী ! তাগ্যফলে পাইলাম তোমা হৃই 
জনে। ছেলের হুধেতে গুণ শুনিলাম এক্ষগে ॥ রাঁজ রাজে- 
শ্বরী ভূমি রাজ্যের পালীকা। ,রমণী হইয়ে রাজ্য রক্ষ। কর 

একা ॥ বুদ্ধে বৃহল্পাতি তব কাছে পরাজয় । লক্ষ২ জীব মাতা 
তব পাল্য হয়। উভয়ের প্রিয়বাক্য শুনিয়ে তখনি! দালী 
উপলক্ষে কথ! কন ম্হারাঁণী।॥ "বাল্যকালানধি পিত মত 
দেখি নাই। ভাগ্য ফলে এসে হেথা! দরশন পাই। দাদীরে' 
অধিক কিছু কহিতে হবেনা”। যাবত জীবন পদ. €লবিধ 

বাসনা ॥ বড় রাণী মুখ চেয়ে কহেন তখন |মা বাপ লাক্ষাতে 
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লঙ্জা করার কারণ। নববধূ শ্রারযদ্দি থাক লুকাইয়ে 
মায়ের হইবে কউ এ মব লইয়ে ॥ নিকট হই" দেখ মধ্যান 
সময়। এপর্যন্ত আহোরণ (কিছুই না,হয়॥ দাদ দ।'পী লক্ক- 
লেতে নৃতন এখানে । ॥$কোথা আছে বে", দ্রব্য গাইৰে 
কেমনে ॥ ব্যস্ত হয়ে“ছুই জনে উঠি একত্রে | আদেশ করেন 
বত কিন্করী কিন্করে। রসুই করিতে যায় রায়ে বোদ্ধণ| 
আহরণ করে যত দন দানীগণ ॥ আদেশ করেন রাণী শ্বশুরে 
তখন। অফ্টশত ত্রাক্ষণ করিতে নিমন্ত্রণ ॥ রান রে মাখায় 
দালী সুবানিত তৈল। আনিয়ে গঙ্গার বারি স্থা* করাইল । 
পউবজ্্ব পরে গিয়ে বলেন পুল্লায়।* নৈবেদ)াদি গন্ধপুষ্প 
ব্রাহ্মণ যোগায় । পূজা সাঙ্গ নিয়মিত কর্ম ছিল যত। সম্পূর্ণ 
করেন রাণী হয়ে আনন্দিত। ন্ব্ণ থালে বাড়ে অন্ন স্বর্ণমযণ 
রাণী। স্বর্ণের পাত্রে বাঞুন সাজান আঁপনি ॥ স্বর্ণ,পান্জে, 
দধি ছুগ্ধ স্বর্ণপাত্রে ক্ষীর। স্বর্ণ পাত্রে স্বত আর হ্বর্ণ পাত্রে 
নর । নোণার থাঁলে মেঠাই সন্দেশ যাঁবত। লোণাঁর 
রেকাবে মেওয়াফল আদি কত॥ সারি২ স্বর্ণ বারি বাদি 
পূর্ণ করে | রাখেন গোলাপি খিলি স্বর্ণ বাটা তরে ॥ চৌকির 
উপরে চিত্র বিচিত্র আসন। ঝলমল করে তাতে রজত কম* 
ঞ্চন || গ্রস্তত, করিয়ে রাণী ভাকান নকলে | পিত। পুক্ত 
নমিভ্যারে নিমন্ত্রীত চলে ॥ নোণার বালন জব দেখে মহাঁ- 

'ম্বুনি। মনে মনে ভাবে রাঁণী জলধি নন্দিনী ||, “অবাঁক হইল 
যত অন্য জনে | ধন্য২ নকলে র্ুহেন নিবারণে ॥ প্রত্যকে 
সুবর্ণ মুদ্রা,ভোজন দক্ষিণা | . প]ঠাইয়ে দিবে রাণী করিল 
বন্দনা || অপরে খওয়ায় যুত পাঁচক ত্রাঙ্ষণ। শাশুড়ী 
লহিভ রাণী বলেন তখন ॥ সেই রূপ বর্ণপাত্র প্রস্তুত 
করিয়ে। বড় রাণী বন্সিলেন নিিকটেতে দিয়ে | খাইতে 
রাণী” “জিজ্ঞামে বচন্ষ। বহুভাত দেওয়া মাতা হইকে 

। কখন ||* খাওয়াইতে গ্রাম শুদ্ধ লোক কত হয়। পিতারে 
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জিজ্ঞান। করে করেন নিশ্চর ॥ তোজনান্তে মহারাণী গেলেন 
শহ্যায়। নিকটে বলয়! দানী চামর ঢুলার। দেখিতে আইল 
'কত কু'লকন্যা গণে |, ধন্যং কুরে যায় মি বার্ড! শুনে । 
তদন্তরে বউভাত হইল ফেমন। হর নাই হবে নাই ব্যাপার 
তেমন | বিস্তারে বিস্তর পুরি বাড়িবার ত্রাশে। নম্থ্েপেতে 
বনমালী স্থ"ল অর্থ ভাষে || 

শাশুড়ির মহিত বধূর কথোপকথন। 

পয়ীর। এক দিন মহারাণী শাশুড়ির লনে। জিজ্ঞাসা 
করেন কথ বলিয়ে [নর্জ্জন্বে ॥ কোথা তব জন্ম স্থান কি 
নম পিতার । আছে কিনা আছে কেহ কহ সমাঁচার॥ শ্রবণ 

মাত্র শ্বাশুড়ী নিশ্বান ছাড়িল। মুখে না নিঃম্বরে বাণী 
নেওএঙছল ছল ॥ বলে ধাছ। নে কথা কহুনে বড় দায়। শ্রধণে 
মরমে ব্যথা আছি ্যত্যু গ্রায়॥ বিখিয় নির্বস্ধা কভু এডা- 
বার নয়। টদৈথের ঘটনে মস আনা হেথ। হয়। মহারাণী 
কন মাতা দে আর কেমন। বিস্তারিয়াঁ বহ লব করিব শ্রবণ । 

তীমনেন মহীপতি জনক আমার । আশীলা জননী গুণ কি 
'কৰ ভাহার ॥ হৃভ্ুজরী স্থানে বান বারাণন ধাম। ভাগ্য 
দেবে বিধি মোরে হইলেন বাম? আমিমাত্র এক কন্যা 
'অন্নদার বরে ।, মা বর্গিতে আর মার না আছে নংনারে॥ 
বিনা পতি আূভ্ভাগেতে হই গর্ভবতী । মিছা মিছি সকলেতে 
করিল অখ্যাতি ॥ জিড্ঞালেন' রাঁজবাল। কি জন্মে ভা হল। 
গর্তের বৃত্তান্ত মাতা বলখ বর| পদ্মপন্ধা কন বাছা শুন 

কারণ। বিধাতার প্ৌভ্র আমার পাত হন॥ যোগাশ্রম 
সর্ধকাল আছিলেন বনে এক দিন ভূরর্বানা গেলেন তার 
স্থানে রমণী না দেখে গৃহে উপহান কৈল। ছুঃখিত হ্ইয়ে 
মুনি বিধিরে জানাল ॥ রহাস্য করিয়ে বিধি কহেন নাতিরে | 

“সগর্ডা পাইয়ে নারী যাও তুমি ঘরে ॥ সেই কথা আন্দোলন; 
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হতে মনে২। নিশিযোগে রেত চিত্র দেখেন বলনে॥ 
পদ্মেতে মুছিয়ে বীর্য; ফেলে গঙ্গাজলে। স্নান হেত অতা- 
পিনী যায় দেইকালে ॥ করেতে লইয়া পদ্ম আম্্াণ লইতে € 
বাল্যকালে হলো" গর্ভ বিবঁহ' না হতে 1 এসব রৃতান্ত লোকে 
কে জানে নিশ্চয়'। বিনা প্লোষে দোঁধী রে কলক্কিণী কয়। 
দেই অভিমানে আমি নিশির প্রভীতে। গোপনে যাই গলে 

রজজ, দিতে ॥ হছেনকালে ক্ষ মোরে করিয়া হরণ । বলাৎ্কার্ 

করিবারে করে আফিঞ্চন ॥ মরণ অধিক কষ্ট হইল্ জামার | 
দেখি যে সতীত্ব নষ্ট করে ছুরাচার ॥ একান্ত অন্তরে আমি 
ডাকি কাঁলিকারে | অন্যর যামিনী শুনে পাঠান নন্দীরে ॥ 
ছুরাত্মা যক্ষেরে নষ্ট করিবে তখানিখ ক্ষন্ধেতে লইবে নন্দী 
মিলাইল মণি ॥ এলব বুত্থান্ত আমি কিছু জানি নাই। নন্দীন 
মুখেতে শেষে শুনিবারে পাই ॥ নেই গর্তে নিবারণ জন্মিল, 
আমার। অন্নবারস্ভ কালে বাছ! শুন নমাচার ॥ নিমন্ত্রণ করি- 

ৰারে ভাট গিয়া ছিল ॥ আলিবেন মাতা পিতা মনে আশা 
ছিল ॥ আমার জন্ননী*হবে জগত জননী। ছদ্মবেশে আই” 
লেন কেমনেতে চিনি ॥ লক্ষী সরস্বতী সঙ্গে শঙ্করী অগ্রেতে। 
অন্য২ দেবগণ এলেন পশ্ঠান্ডে। আনন্দ নগরে করে আনন্দ্ 
ম্সব। দরশন দিয়ে বান দেবগণ সব ॥ অন্নদা থাঁওয়ান 
অন্ন আমার পুভ্রেরে। লেই হেতু নিবারণ জয়ী লর্ধবত্তরে ॥ 
শারদ] বরদা স্যাম! বিধি বিষ, হর। ছয় জনে ছয় মণি দেন 
তদন্তর ॥ নেই ছন্ন মণি বাছা! দেখছ সাক্ষাতে । অন্য আঁভ- 

রণ রয়েছে গুহেতে ॥" বিনা পুর দরশনে আছিলাম মরে ( 
রেখেছি সকল দ্রব্য পরাতে বধুরে। শ্রবণ করিয়া বার্তা হেলে 
কন রাণী । তবে করেন এখনোৌণন। দেও গে! জননী ॥ তোমার 
ঈ্ক্ঞানে যাহা দ্রিয়ছেন তারা । সে ধনে তে। অধিকারী হই 
মা জুঠ্র] || সেই লৰ উুঁব্য আমি দেও মা এখন । অর্ধাঅর্দি 
করে ম্]ের লইব দুজন । দেবদ আতরণ স্বহ্স্তে পাইয়ে 



১৬২ পরদ্ধগন্ধ1! উপাখ্যান | 

ভক্তি করে রাখিলেন মন্তকে ঠেকায়ে॥ প্রাণ মাত্রে মহাঁরাণী 
আনন্দ অন্থরে। ভখনি পরায়ে দের শাশুড়ীরে'ধরে ॥ পতির 
'গহছন1 তী পরায়ে শরতে | হালিয়া২ দেয় ম্বপত্বীর কোলে- 
তে! তদন্যরে মহা রাশ শাশুড়ীরে কয়। এখান হইতে কাশী 
কত দূর হয়'॥ পিতার সাক্ষাতে মাত কহুণে আপনি। 
সকলে যাইব তখা পোহালে যামিনী ॥ একেবারে ভুই কর্ম 
হইবে লম্পন্ন | দেখিবে মা বাপ আর দেবা অন্নপূর্ণা ॥ শ্রবণ 
মাত্রেছে কত্রী কর্তীরে ডাকিয়ে। কহিল লকল কথা সত্ভরা 
হুইয়ে ॥ অন্নপূর্ণ। দরশনে যাঁইবেন রাণী । শুনিয়া শ্বশুর বাস্ত 
হলেন অমনি ॥ নংসধরের বৃন্দৌবস্ত ভইল সকল। ,রাণশর 
সঙ্ষেতে নব যায় দলবল ॥ 

বারাণসে রাণীর গমন । 

ত্রিপদ্ী। অন্পুর্ণা দরশনে, চলিলেন সর্ধবজনে, সঙ্গে 
সৈন্য দাস দাসীগণ। প্রথমে যাইতে গয় আদেশেন যোগমী য়া, 
পি কায করণকারণ।॥ ব্যয় করিয়ে সম্পদে, পিও পান 
বিষ পদে, যথ। লাধ্য করে মহারাণী। পেয়ে অর্থ গয়ালিরে, 
কুত আশীর্বাদ করে, ধন্য২ অর্টব কছে বাঁণী॥ পরেতে চলেন 
কাশী, লঙ্গে লয়ে দান দাদী, .আহ্লাদিত হয়ে সর্বজন ।- 
প্রবেশ মাত্র ছয়ে দেখে পিয়া বিশ্বেশ্বরে। অন্নপূর্ণা করে 
দরশার্ন || রাজবাটী তত্ব করে, খুজে না পা সহরে, লকলের 
হইল ভাবনা । যাঁহারে দিয়ে £জ্জ্ঞাসে+ শ্রবণ করিয়ে হালে, 
কেহ বলে আমরা জানিনা । কহেন বানী ত্বরিতে। দুরেতে 
গিয়। খুজিতে, জাঁনিবারে কিবা ভাঁল মন্দ। শুনে কন্যা আ- 

গমন» পিতার কি আচরণ, আনন্দ কি হর নিরানন্দ ॥ শুনে 
বার্ড নিবারণ, জানিতে চলে তখন* জননীর আদ্রেশ" 
শুনিয়ে। পুনই তত্ব করে, আর না মেলে লহরে। হ্রারণ 

“কপাইল ফিরিয়ে | প্রবীণ পড়শী যারা) কেছুৎ কে. তর 
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ভীমসেন ছিল মহীপতি | অপরেতে আক্রমণ, করেছে তার 
ভবন, পিত্রালয়ে গ্রেছে তার নতী | লোক মুখে শুন্তে পাই, 
এপষ্যন্ত মরে নাই, কারাগারে রেখেছে বন্ধনে । শুনে বার্তা 
নিবারণ, হয়ে বিষাদিক মন কয়'এসে জননী লদনে | 
পুজ্রের সুখে জননী, শুনিঝে কান্দে অমাঁন, হাঁহীকাঁর করিয়ে 
পড়িল। যাইতে মাঁতুলালয়, তখনি মানন হয়? শুনি রাণী 
যেতে আজ্ঞা দ্িল। পুর্বে শুনা ছিল দেশঃ দূতেরে করে 
আদেশ, সঙ্গেতে চলিল পরিবার । সৈন্যগণ আগেই, বাহক 
চিল বেশে, দিব! রাত্র ছুটে অনিবার ॥ গ্রামের মিকটে 
গিয়ে, মায়ের লন্ধান পেয়ে, আহ্লাদিও পন্মগন্ধা লতী। বলে 
বাছ। নিবারণ, ত্বরিত কর গ্রমন, জন্ধান আনগে শীপ্রগতি |! 
জননী আদেশ শুনি, চলিলেন গুণমণিঃ মাতামহীর উদ্দেশ 

করিতে | বাটীর নিকটে গিয়া, দ্বারপালে জিজ্ঞানলিয়াঃ নিজ, 
দাদী পাঠায় বাটাতে। দ্বিজ বনমালী বলে, সে নয় লাান্য 
ছেলে, অসাধ্য তাহার কিছু নাই। যুধিষ্টির নূপবর+ প্রশঙ সা 
কষ্টে বিস্তরঃ মরি লঙ্য়া, বালাই । 

পন্মগন্ধীর জননীর উদ্দেশ । 

পয়ার | দৌবারিক মুখে বার্ত। প্পয়ে নিবারণ । অন্দরে 
পাঠায় নিজ দানী এক জন॥ আজ্ঞা! মাত্র দাসী পিয়া প্রবেশে 
অন্দরে | শিলা কাহার নাম জজ্ঞাসে তাহারে জুশিলা 
তুষিলা দাদী মিষ্ট কথ। কয়েন কে তুমি তাহার তত্ব কর 
কি লাগুয়ে॥ অহ্মীনে একে দাদী তিনিই জুশিলা। মাতৃ 
সহ্বোধন করি পুনঃ জিজ্ঞানল। তোমার তনয় পদ্গগন্ধ! 
নামে যিনি। ভাঙার কি্কবী'আমি এসেছি জলনী || এপ্ে- 

'২ছ্ধেন নাতি তব দেপ্ সেবাহিরে। কন্য। কন্যা বধুদ্বধয আলি- 
ৰেন্»প্রশর ॥ শ্রবণ সারিতে রাণী কান্দিতে২। ব্যস্ত হয়ে 

।চলিলেন্দনাতিরে দেখিতে ॥ আন্তে ব্যস্তে নিবারণ উঠিরে 
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ভখন। সর্ভৃমে উঠিয়া! করে চরণ বন্দন॥ কোলেতে করিয়! 
নাতি অতি সমাদরে | আনিলেন মাতামহী অন্দর ভিতরে | 
কন্যার কুশল ৰার্কা জিজ্জানে তখন| কোঁদ্াইতে এলে ভাই 
কহ বিবরণ। দুহিতা পাতির শোকে শবাকার ছিল। হ্বত্য 
দেহে পুনঃ যেন জীর্ব সঞ্চারিল ॥ নিবারণ কহে দ্িদী শুনিবে 
পন্চাঁতে | জননীর সঙ্গে চল লাক্ষাত করিতে । এসেছে বিস্তর 

লোক নঙ্গেতে মাতার | নকলে লইয়ে আন হয় কিপ্রকা'র ॥ 
ব্যস্ত হয়ে উঠে বুড়ী গুড়ি২ যায়। একেবারে এলোথেলো! 
পাগলিনী প্রায় |॥ আপন পান্কীতে লয়ে চড়ায়ে দিদীরে | 
পথব্রজে নিবারণ ষাঁল ধিরেও | দুরে হৈতে দৃষ্টিপাত করে 
পৈন্যগণে। বিপদ ঘটিল' বুড়ী৷ ভাবে মনেই ॥ পলাইয়ে প্রাণ 
রক্ষা করেছে নেৰার। ছলে বলে হরিল এবারে ছুরাচার ॥ 
যায় যবে এ পাপপ্রাণ কিসুখ থাকিয়ে। চিরকাল জ্বাল! 
কত লহিব বাচিয়ে॥ অগ্রেতে আনিয়া দত কহে নমাচার | 
আলিছেন জননী গে! জননী তোমার ॥ প্রফুল হৃদরপদ্দ হয় 
শন্ম শুনে। কান্দিতে২ পড়ে মায়ের চরণে ॥ ব্যস্তা ছয়ে 
বধূদ্ধয় উঠিয়ে তখন। পদধুলি লয়ে করে মস্তকে ধারণ || 
জামাতা আলিয়া কাছে প্রণার্মকরিল। রঙ্গ ভঙ্গ দেখে মাগী 
অবাক হুইল ॥ অবিশ্রান্ত বহে বারি যুগল নেত্রেতে। কহিতে; 
ন| পারে কথা মনের ছুখেতে ॥ ভ্ুহীতা পিতার কথা জিজ্ঞানে 
মায়েঠে। “আছেন কিনা আছেন কহ সত্য করে॥ কে 
হরিল রাজ্যধন পুরী ম্বণপুরণী। কে করিল কারাবদ্ধ করিয়ে 
চাতৃরি॥ কন্যার কাতরে মাত জিজ্ঞানা করিল। কে 
তোমরা হও মাতা লত্য'করে বল লক্মী স্রগ্বত্তী ভগবতী 
যদি হও | কিজন্যে আইলে হেথা কহ সা নিশ্চয় ॥ আমার 

তনয় পদ্মগন্ধ। নামে ছিল। বল দেখি কি জন্যে সে আম্ঠরৈ' 
ত্য্গিল।। পদ্মগন্ধা বলে মাতা শুন বিবরণ । বিবাহ জগ্রেতে 
'গর্ক হলো যে কারণ || দৈবের "ঘটনা সেটা ব্রক্গার, ৰরেতে। 
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অগ্রেতে বৃত্তান্ত আমি লা পারি জানিতে || তৎ পিন! করিলে 
তুমি ভেবে দেখ মনে। ত্যজিতে গেলাম প্রাণ গলে রজ্জ 
দানে ॥ কালীর কৃপায় রক্ষা,পাইলাম আমি। ত্রহ্ম।র পৌঁন্র 
হন আমার সোয়ামী || পরেতে বিস্তার মাতা কহিব বিস্তর। 
তৰ আশীর্বাদে' পাই ভাজ ঘর বর || 'সজেতে জামাত! 
নাতি নাতির নন্দন। লন্গমী সরম্বতী দেখ বধু দুই জন || 
বিস্তারিত কথা সব করিতে শ্রবণ | শুশশলার হয়ে গেল 
সন্দেহ ভগ্ন | সমাঁদরে নাতি বোউ কোলেতে*লইল। 
কন্যারে কহেন বাছ। গৃহে চল২ ॥ নিবারণ কছে দিদী হবে 
তা] কেমনে। চেয়ে দেখ কত লো নাঙ্গতে এখানে | 

জঁমাতারে লয়ে তৃমি করছ গমন|* অপরে তোমার কিবা 
আছে প্রয়োজন | শুনিয়ে নাতির কথা হানিল তখনি । বলে 

দাদ এম২ কোলে নীলমণি || নিবারণ কয় দিদী ভাবন্ন কি , 
আর | মাতবধূ হইতে তব হবে উপকার || বদ্যপি ভোদার 
পতি নাঁহি দেয় আনি । ওদের পতিরে ধরে কর টানাটানি 
ওখরীনেতে শ্রবণ করিয্লে লমাচার। বান্ত হয়ে আইল পি 
শহুদর ॥ ভামী ভাগিন জামাই নাতি বধুদ্বয়। ঘন করিয়ে 
গুছে লয়ে যাওয়া হয় || পালন করেন সবে আত সমাদ্ররে | 
'রছিলেন পদ্মগন্ধা মাতুলেরঘরে ॥ অতি ভদ্রলোক তারা 
জতি স্ুদ্বাচার। সকলে ভাবেন পরিবার আপনার | ষদ্যপি 
কাঁলেতে করে হয় অর্থ হীন। তথাপি ন! কিয়া কর্া ছাড়ে 
প্রতি দিন & সকল খবর রাগী*যোগ্বান নভার। বাড়িল তা! 
দের মনেঞানন্দ অপার || দ্দিজ, বূন্মালী বলে করহ যতন । 
সেই রাণী হতে রাজার ঘুচিবে বন্ধন, 

পিতৃ শোকে পন্মগন্ধার খেদ। 

গ্বায়ি। জননীর সুখে শুনি পূর্ব বিবরণ । কান্দে কন্যা 

"পদ্বগন্ধা। ছিতার.কারণ। টত্রলোক্য বিজয়ী রাজা আমার 
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জনলক। দন্ফেকশম্পেবগ্তন্ধরা শুরাসুর লোক কেহরিবে 
রাজ্য ধন রাখেকার তরে। কতই দিতেছে-কষ্ আমর 
পিভারে॥। আমি কন্যা পাপিয়নী অনর্থের মূল। খুঁজিতে 
গেলেন মোরে হইয়ে ব্যাকুল ॥ ন) জানি এমন শত্রু আছিল 
কেউার | ' সময় পাইয়ে বাদ সাঁধিল পিতাঁর £ এ পাপ দে- 
ছেতে মোগ্প নাহি প্রয়োজন হুইয়ে আত্মঘাতিনী ভ্যজিব 
জীবন । শাশুড়ী কাতরা হেরে ভাবে বধু্ঘয়। মনে২ করে 
চিন্তা পায় কিহয়॥ বিশেষত মহারাণী দয়ার লাঁগর। 

স্বপত্ৰী নহিত যুক্তি করে নিরপ্ষর॥ কেমনে আনিব ভূপে 
করিয়া খালাস । কি"রূপে মায়ের মনে হইবে উল্লাম,| বিনয়ে 
প্রবোধ বাক্য কন বারে । কোন মতে লাত্তবনা কারতে নানি 
পারে । মনেই মন্ত্রণা করেন মহাঁরাঁণী। বাচি কিন্বা মরি গিয়ে 
ভূপ্তিরে আনি ॥* রহীস্ত করিয়ে রাণী বুড়িরে ডাকান। 
শ্রবণ মাত্রেতে বুড়ী গুড়ি২ যান! অতি ব্যস্তা নমাঁদরে কন 
মহারাণী। এসো এসো দিদী শুন ক্ছু বাণী। যে অবধি 

'ঠাকুরদাদা নাহিক হ্থাঁয় | ত্য; করে বল নিশি'কিিপে 
,পোছায়। পতিরে পাইতে যর্দি বাঞ্। থাকে মলে | বল দেখি 
আমারে তুযিবে কত ধনে ॥ শুনেছি তোমার আছে এশ্বব 

বিস্তর | মণি মুক্ত। গ্রবাঁলাদি সুবর্ণ জহর |. এক্ষণে মে সব" 
দ্রব্য দিতে যদি চায়। হারান ধনের দেখা পুন্্ববার পায়। 
কান্দিতে বুড়ী রাণী প্রতি কয়। এখন কি আছে বল তেমন 
লময় | যৌখনে হয়েছি জব প্রাণে কিছু নাই। ছুহিতা পতির 
লাগি ভাবি নর্বদাই॥ পদ্ম চক্ষু গেছে পুড়ে কর্ণে লাগে 
ভালি। শুনিতে ন! পাই কিছু দিলে গালাগালি । মহারাণী 
কন মাসের কত দিন লো | বাবার "বিলম্ব কত লত্য কুরে 

বল॥কি বলিলে২ ফিরে বল শুনি | তুমিতো সর্বস্ব ধন ঙলে! 
নুবদনী॥ আছয়ে কিঞিংৎ মাত্র বাস্তব আভরণ। ভীত কি 

'হভে পারে লে কার্য সাধন | " মহারাণী কল তাহা দেখাও 
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ত্বরায়| এখুনি পাঠাব দত আনিতে রাজাঁয়। তাড়াতাড়ি 
আনি বুড়ী বস্ত্র আতরণ। রাণীর হত্তেতে সব করেন অর্পণ ॥, 
কাতর! হইয়ে কয় শুন নাতিনী। মমূ দম ভ্রিজগতে নাছ: 
অনাখিনশ॥ বিন মুল্যে কিনে যদি রাখিবে আমায়। দয়া 
করি আনি শখঘ্র দেখাও রাজায় ও কি দিয়ে তুষিব তব অভাব 
কি ধন। বনমালী বলে ভূপে করিবে অর্পণ ॥ 

সঙ্দগোপপে্রাজাকে আনিবার যুক্তি । 

ত্রিপদী। তদন্তরে রাঁজ বালা? হুইয়ে অতি চঞ্চলা, 
জিজ্ঞাসা, করেন বীরবরে | হুকুমে হব হাঁজির, উজির সহ 
নাজির, জমাদ্দার উপনীত পরে || * বাহিরে হইল বার, কি 
বাহার চমণ্কাঁরঃ গলে হার গজমতি শ্রেণী । আলি গজেন্র 
গামিনী, মহারাণী হেমা্গিণী, বলিলেন বীণাইয় বেণী |ণ্রত 
[ংহাঁদলোৌপরে, রত্বমন্ধী শোভা করে, চাঁমর ব্যাজন করে 
দালী। তৃত্যুবর্ণ পরস্পরে, প্রথমিয়ে ঘোড় করে, লন্যুখেতে 
দাগাছল*আলি। *লকাতুরে মন্ত্রি কনঃ কহু মাতা বিবরণ ' 
কি হেতু তলৰ আজ্ঞ! হয়| 'নাহি হেথ। দৈন্যগ্গণঃ কার সঙ্গে, 
হবে রণ, শ্রবণ মাত্রেতে হয় ভয়॥ রাণী কন হদ্শ্বরে আন 
ভীম নরবরেঃ কারাবদ্ধ করিরে মোচন । বৈ রূপেতে হয় মুক্তি 
মনে২ কর যুক্তি, বুদ্ধিবান তোমরা কজন ॥ সর্ব অগ্রে মস্তি 
কয়, সংগ্রামেতে পরাজয়, অবস্ঠ পাইতে হবে রর্পে। তাদৃশ, 
নাহিক সৈন্য ভাবি মাতা ত]ুরি জন্যঃ কে যুঝিবে গন্ধর্কের 
সন্লে॥ এই যুক্তি বলি দর, দেখ মা. করে ৰিচার, লয় কি না 
লয় তব মনে। দ্বারপালে মুন ! ছিয়ে ছুলক্রমে আনি গিয়ে, 
অর্থ লোভে লোভি ঈর্বজনে || শ্রজ্ঞ মাত্র কন রাণী, এই 
ধুড্তিঃভাল মানি, বুদ্ধে তুমি হও বৃহস্পত্তি। নেষে অনাধ্য 
সাধন, এ্রাধ গিয়ে বাছাধন্ঠ নিশ্শি মধ্যে আনিবে ভূ'পতি ॥ 
জমাদ্দার, নুর্গি হরে। যায় কিছু অর্থ লয়ে; কর গিয়ে তথার' 
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যন্ত্রণা । এই মম আরপিকার, দিব ভাল পুরক্কার, বনমালী 
বলে কি ভাবন।। 

রাজার কারাগখর মোচন, 
রর 

পয়ার।' রাণীর পাইয়ে আজ্ঞ। মন্ত্রি মাদার | ত্বরিত 
ভূরাকি অশ্বেস্হইল ওয়ার । বাছিয়েই দোহে লইল তুরক্গ। 
পবন গমনে গতি জানয়ে মাত ॥ চড়িতে২ হয় স্থির নাহি 

হয়। পক্ষ দম পক্ষরাঁজ ছোটে দৃশ্য নয় অবিলম্বে উপনীত 

যথা কারাগার । অশ্ব হইতে নাস্বে ভূমে মুন্ত্রি জমাদার | 
জমাদ্দারে জ্মমান্দ.র*আ'ছল সন্বন্ধ।" কারাশার জমাদ্দার 
দেখিয়া আনদ্দ॥ বলার খানার দোহে করিয়ে বতন। সঙ 

চিত রাখে মান যাহার যেমন ॥। পরিচয়ে প্রয়োজন হইল 

বিদিত। পরম্পরে সম্বোধন করে সগুচিত ॥ একে সে যবন 
ধূর্ত ত্র যদি পায়। ঠকেরে ঠকারে কড়ি ভাড়াইয়া খায় | 
বিশেষে ফৌজদারি কাধ্যে যার হয়থাক।। স্বকার্্য সাধন কথ! 
কয় বাঁকা ॥ ঘুল ভিন্ন নাছি কথা কন কাঁর সনে।' হুজজুরে 
মজুর জ্ঞান করে মনে২ই। আগত পর নাহি জ্ঞান পাইলে 
কার .দাঁয়। ঠকাইয়! লয় টাকা কথায় কথায়॥ অগ্রেতে ক- 
রিয়। চুক্ত যুক্তি দিল'লায়। ভূপতিরে দেখাইতে কারাগারে, 
যার।॥ চুপে আনি ভুপে দেয় বার করে। যতনে চড়ায়ে 

দুত শিল অশ্বোপরে ॥ জমাদ্দার পশ্চাভেতে বসেন রাঁজন| 
ত্বরিত তুরজ ছুটে নক্ষত্র যেমন 4 মনে২ ভূপতি তাবেন একি 
দ্ায়। না জানিকে করে ছল কৌথ! লয়ে যান্ন।। বিনর করিয়ে 
রাজা করেন জিজ্ঞাপ। কে তুমি লইয়ে যাও কোথা হতে 
আসা ॥ জমাদ্দার কয় রাজ! ভাৰনাকি গার । উদ্ধার করিতে 
মোরা এসেছি তোমার ॥ তব নাতীবধু মহারাণী হ্মাক্ছিণ]। 
তোমার শ্বশুরালয়ে এক্ষণেতে তিনি ॥ তব বন; পুগন্ধ। 

' তাহার শাশুড়ী। তার প্রন্তি অনুরোধ করিলেন বুড়ী 
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শাশুড়ী খাতিরে রাণী লইতে তোমার | মন্ত্রি সহ এখানেতে 
পাঠান আমায়।| মন্ত্রণা করিয়ে মোরা তোমার কারণ। 
কারাগারে জমাদ্দীরে দেই বহু ধন সঙ্দোপনে আনিলাম' 
বহু যত করে। 'এক্ষণেতে মহীপতি' চল নিজ ঘরে ॥ নিশি 
মধ্যে দেখাইলে 'রাণ্ুরে চেতাময়।' পখইৰ বফলিস ভাল 
বাণীর কপায়॥ পশ্মশন্ধা নামে হৃদপদ্ম প্রকাশিল। এ নব 
কালীর খেল! অন্তরে তাগ্রিল॥। উথলিল ভূপতির আনন্দ 
অপার। ক্রমেই, জিজ্ভানেন কুশল কন্যার ॥। পবধ গমনে 

ঘোড়া দড়বড় ঘায়। বন উপবন কত চৌঁদিগে এড়াঁয় | 
নদ নদী,খানাখন্দ পর্বত কন্দর | পক্ষ*সম পক্ষরাজ ডিঙ্গায় 
সন্ভর ॥ রাঁজারে উদ্ধার করে বিষম লঙ্কটে । অবিলম্বে উপনিত 
ফটক নিকটে ॥ রাণীর রক্ষক দূত দেয় জয়ধ্বনি । কামানে 
গলিতা দিয় কীপায় মেদনী॥ অন্থঃপুরে থাকি রাণী বুঝিয়ে 
কারণ। স্বপতী মহত অতি আনন্দিত মন॥ শাশুড়ীরে কন 
মাতা কুশল লংবাদ। তোমার মান্ভারে 'বল দিতে আশী- 
বরবাদ ॥ উলুগ্বনি দেগ মখ ঝুল রমণীরে। এলেন তোমার পিতা? 
দেখগে বাহিরে বুড়ীর ধরিয়। করে করে টানাটানি । বদন 
ভূষণ লয়ে পরালেন রাণী ॥* মহারাণী সৈন্যগণে ব্টজার়, 
ব।জনা | পরম্পরে নকলেতে আনন্দে মগন। ॥ হেনকালে 

জমাদার অশ্ব রজ্স, ধরে । পুর মধ্যে আশিয়া দেখায় নরবরে। 
তুরজ নাচায়ে রজ করে জমাদ্দার । পরস্পরে সুকলেতে দেন 
পুরস্কার বুড়ীটী আনিয়া দিল ভগ্মবস্্র ধত। দুহিতা দিলেন 
অর্থ আনভরণ কত॥ জামাতা দৌহিত্র আদি শ্থাল৷ যতজন। 
দেন শাল রুমাল বনাত বস্তু ধন। তাহাতে সন্ত নহে মন্ত্রী 
জমাদার। বলে মহারাণী মাতা দেহ পুরস্কার | পঞ্চাশত 

'স্বণমুদ্রা বস্ত্র আভরথ। জমাদারে মহারাণী করেন অর্পণ ॥ 
মন্ত্রী.ঞ্রতি হয় আজ্ঞ! দ্বিগুণ তাহার | অপরে কছেন পরে 

[2] 
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পাৰে পুরস্কার || অদৈন্য হইয়া গেল মন্ত্রী জমাদার। ভাগ; 
দোষে বনমালী ঠকে বারবার । 

পিতা লহ পন্সগন্ধার পাক্ষাৎথ ও পরিচয়। 

ভ্রিপদী। জনকের আগমনে,,ডুহিতা আনন্দ মনে, প্রগাম 
করেন গিয়া,”পদে। বলে আমি হতভাগশী, যার লাগি সর্বব 
ত্যাগী, পড়িলেন সে ঘোর বিপুদে॥ চরশের ধুলি লয়ে, 
কন কান্দিয়ে কান্দিয়ে, দেখ পিতা নকলি তোঁষার। নে সব 
কালীর খেলা, যার দ্গন্যে অপঙহ্থেলা, করিলেন জননী 
'আমার॥। পশ্চাতেতে বিবরণ, সকলি কর শ্রবণঃ এখা- 
নেতে শ্রান্তি কর দুর। সঘুচিল পূর্ব বিষাদ, পৃরিল মনের 
ীর্ ধন পুক্র এশ্বরয প্রচুর ॥ মম পুভ্র নিবারণ, করে ছুঃখ 
নিবারণ” তব আশীর্বাদ বধুদ্ধয়॥ বড়টা বিবম লন, 
দিয়াছেন বিষংলন্মমী, দেখে পুক্জ্র শন্র কোলে লয় ছোটটী 
নপতি বালা, চঞ্চল গৃহে অচলা,ঃ রমশী হইতে রাঙ্গ্য 
করে। এ নকল পরিবার, হইল পুণ্যে তোমার, পাই্াম 
দেব দ্বিজবরে॥ জামাতা ভোমার মুনি, ত্রক্মবংশ চুড়ী- 
মশিঃ মত্যবাদী ধশ্বশীল অতি তাহার দানীত্ব তার, হইল 
ভাগ্যে আমার, আরাদিক়ে দেখ পশুপত্তি। ভূপতির 

আগমনে? পিত। পুন্রে ছুইক্নে, প্রণাম করেন এসে পদে। 

ভিভভাতনন বিবরণ কি হেতু পর্ব ঘটন? (কেন পাড়ে ছিলেন 
বিপদে ॥ নাঁ পাইরে পাঁরচয়ৎ অগ্রে মৌন ভাবে রয়, পরি- 
চয়ে তৃপ্তি মহীপতি। জামাতা নাতির সনে, বিস্তারিচ্ত 
আলাপনে, মনেই আনন্দিত অতি ॥ দুরে গেল পুর্ব ছুঃখঃ 
উদয় হইল সুখ» ধন্যবাদ,দেন বিধাতারে। জামাতীর প্রত্তি 
কন। এস কোঁলে বাপ ধন, নেত্রনীরে, ভাষান তাহারে ॥ 

পেয়ে নাকি নিবারণ? অতি' আনন্দিত মন? চুম্বন কদেব.লয়ে 

'কৌলে। পিত। কন ছুহিতারে, দেখাও বধু দৌহারে, শুনি 
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গিন্নী ধরেন অঞ্চলে ॥। জামাত। তো মহামুনি, পণ্ডিতের 
শিরোমণি, অণভাসে বুঝিয়া যান দুরে | পিতার দেখিয়া সাধ; 
কল্যার বাড়ে আহলদ, ধরিয়ে আনেন হু বধুরে॥ ভার! নয় 
সামান্য মেয়ে, “যায় লঙ্জ] লজ্জা! পেয়ে, উদ্বোগী বুড়িটা 
তাছে ছিল, টানাঁটায়্ি করে,যেই, আঁন্তেং গিয়ে উেই, এক- 
বারে কোলেতে বলিল। নাতি নাতিবধুদ্ধমরি কিবা! 
শোভা হয়, মধ্যে শরহ শ্বরচ্ন্র। ছুহ্িতা প্রতি রাজন, 
কান্দিতে২ কন্ঠ কে' বলে ভূতলে নাহিচন্দ্র। দ্বিজ বন- 
মালী কয়, অগ্রে কেন পেলে ভয়, যার জন্ম অন্নদার বরে। 
সে যদি,হবে অনতাঁ, কারে তবে কৰে সতী, দেখিলে তো 
জানা গেল পরে। 

নাতিবধু নমভিব্যারে রাজার কথোপকথন । 

পয়ীর। মহারাঙ্জ। ভীমসেন দৈবের ঘটনে। লহ পরি- 
বাঁর রণ শ্বশুর ভবনে ॥ শ্বশুর শাশুড়ী নাই আছিল শ্যালক। 
ধনাঢ্য * বশজ তারা, অতি মান্য লোক।॥ মহারাণদ 
হেমাজিণী শ্বাশুড়ীর তরে! তথায় থাকিয়ে বান কিছু 
দিন করে॥ সকল খরচ রাণখ যোগান আপনি। ছাড়িতে, 

না চায় তার। পেয়ে মহা ধনী।॥ *মুনিপত্তী রাজবালা 
পন্মগন্ধা সতী । সহ পরিবার রণ আনন্দিত অন্ঠি॥ মা 
বাপ সেবায় কন্যা অতি বত্তবান। নকলের প্রতি স্বেহ 
করেন মামি ॥ কারাগারে,কম্ট যত পেলেন রাজন। শ্যালক 
আলয়ে সুখ বাঁড়িল তৈমন জামাতা. দেহিত্র শ্থাল। শালী 
শ্টালজাদি | পালিতে রাজ.র আজ্ঞ। কেহ নহে বাদী ॥ তনয়! 
করেন শ্রদ্ধা মনের বহিত। নীতী বধূদয় সঙ্গে লদ৷ আমো- 
'দিত ॥ বিশেষে রাহীর গুণ শুন! ভাল ছিল। স্বকার্য্য নাখিলে 
বকে আমোদ বড়িল। কথায় কথায় রাজ। চলেন অন্ধরে। 
মীতিন ববাতিন রলে ডাকেন লাগরে ॥ কুলের কাঁশিনী তা 
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নবীন! যুবতী । দীসী উপলক্ষে কথা কন রঙ্বতী ॥ ভাহাতে 
ভূপতি তৃপ্ত মাইন অন্তরে । এক দিন ছল 'করে গেলেন 
অন্দরে 1 শ্বকরে রাণীর কর করিয়ে গ্রহণ | নির্জন গৃক্থেতে 
রাজা করেন গমন ॥ বিনয় করিয়া কন শুন গুণবতী। কহছিৰ 
নেক কথা কর অস্ুুমতি।- .দেখি বিপরীত রিভ কেমন২। 
শিহরিল পঙ্ঈজাক্ষি বিষাদিত মন॥ ভিতে বিপরিত রাজ! 
ঠেকিলেন দায়? পুনঃ২ কন বার্তী 'বাহুদল্য মায়ায় ॥ পরেভে 
জানিয়েশ্ভাব কুভাব ষেনয়। ভূপতি নহিত রাণী ছেসে 
কথা কয়। বিশেষ আছয়ে ভাল আভাদ তাহার। প্রকৃতি 

ইইয়ে লন পুরুষের ভার ॥ উকীল মোক্তারে কত জিনিয়ে 
লওয়ালে। মর্কেলে আর্কেগ দিয়ে রাখেন ছাঙালে ॥ তবে ঘষে 
লার্্জতা থাকা নববধু প্রায়। নেকিবল জাতীয় ধর্ম লৌকিক 
লঙজাস্র ॥ একেবারে হয়ে বৃদ্ধা গৃহিনী যেমন। দাদারে দেখাল 
দিদী খুলে চন্দ্রানন ॥ বিচিত্র বনে ঢাকা ছিল মুখ-শশী | 
কিবা শোভা পদ্গজাক্ষা তহপরে বনি ॥ ভূরুভঙ্গে আতঙ্গে 
গলায় কত জন। পুরুষ কি ছার ভুলে 'রমখীর মন | মুধাইশ 
বদনে সুধা যেন কতক্ষরে। ভপতি লহিত কথা কন অকা- 
চরে ॥ বিনয় করিয়া কন দাদা মহাশয়। দানীরে করুণ আজ্ঞা 

যেব। ইচ্ছা হয় ॥ নাধিঠতি আপন কাষ ব্যাজ নাকরিব। হুকুম 
সাত্রেতে আজ্ঞা! তখনি পালিব ॥ ভূপতি কছেন ভগ্নী ঠেকি- 
আছি দায়। , জীবন হইল রক্ষা তোমার কৃপায় ।| কহিত্ে 
অনেক বার্ত। আছে'তব রূনে ? যুক্তি যেমন হয়করহ এক্ষ- 
গে ॥ নতীলন্সমী পতিত্রত। বুদ্ধে সরস্বতী । ভাগ্যফলে নাতি 
বধু তৃমি গুণবতী॥ কারাগার কষ্ট মোর নদ পড়ে মনে। 
অতুল রাজত্ব ধর্ন হরে শক্রগণে ॥ অর্থহীন হয়ে থাঁকি যেন 
শৃত্যু প্রায়| বাঁচালে ষদ্যপ কর তাহার উপায়। উভয়ে 
করেন যুক্তি বনিয়ে নির্জনে | বড় রাণী যোগমায়া' গেখিল 
'ময়নে॥ অড়ানী পাতিয়ে কথ শুনেন বিস্তর. রহান্ত করিতে 
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জাল নিকটে মর 11 তিনিও সামান্য অন ঝপিকার শেষ 
বর্বগুণে গুথবতা। মিউভাবী বেশ ॥ রাণী উপলক্ষে কথ! 
ফের রাজারে। ছিছিছি লজ্জার কথা কহিব কঃহায়ে।? 
নেই উভয়ের ছিল কি মন্ত্রণা । কি'্ুপেতে সংঘটন বথার্থ 
ৰলনা ॥ আগতে অর্ক ভাগি কেম দাক্ছি পাই,। ত্য করি 
কক্ছ বাণী তোমারে শুধাই॥ গ্বপত়ীর মুখে শুনি পরিহাস্ত 

বাণ, জ্যান্তে ক্য্তে উঠিয়ে করেন টানাটানি।যতনে বসায়ে 
দেন ভূপত্ির কো্জে। স্বহত্তে লঙ্জাৰনন উদ্ধাপানে, তুলে 1 
যে আত্ম দেখে ওঁদাস্ত যোগীর নম্দন। ভূপতি নিকটে রাণী 
দেখান,তখন॥ হাশিয়ে কছেল দাদ! ইনি তব রাণী। দেখ 
দেখি দিদীর কেমন মুখ খানি। ভূপ্রতি কহেন ভাল সৌভাগ্য 
আমার । লক্মী সরব্বতী মম গৃহে অবতার ॥ যোগমায়। কল 
তবে হও নারায়ণ। সময় পাইয়ে দাদা ছাঁড় কিকারণ। গণি, 
প্রমাদ গণে দেখে রজতঙ্গ। উধলিল ভূপতির আনন্দ তরজ & 
দেখিলেন মিষ্টভাষী দুজনে লমান | বিশেষে বাড়ান রাণী 
দিষীর লন্মান॥ লট লাধ্যে পতিব্রতা দেবীকল্যা ইনি 
স্ব গুণে করেন বাধ ভ্রিগুণ ধারিণী॥ থাকিতে: লহরে দিদখ 
ভয় কিছু নাই। ট্রৈলোক্য ভিনিতে পারি যদি আয. পাই | 
গতএব মহীপতি তেবনাকো আর । স্ববস্ করিব তব শত্রর 
হার ॥ তোমীরে করিব রাজ! এই মম প%1 বিয়ে ছুট 

গন্ধর্ধে লব রাজ্য ধন। পূর্বমত ছবে রাজা ধারণণস শ্বামে। 
বুড়ীটিরে লিংহাধনে বলাইব বামে ॥ গ্লিজ্ঞাসেন যোগমায়! 
জাদ। মহাশয় । কি হেতু নমরে তুমি হলে পরাজয় ॥ কিরূপে 
হুষ্ট গদ্ধবর্ব তোমারে জিনিল 1 বহীয় তাহার পক্ষে কোন 
দৰে ছিল।! রিস্তুরিয়া কহু"'লর করিৰ শ্রবণ । পশ্চাতেতে 

'ককিরা যাবে বিধান ফেমন। ভুপতি কছেন তরে শুন অতঃপর 

কন্াঘেষণে বাই হইতে কাতর || কোঁন মতে কোপ হনে 
সন্ধান না পাঁই। বন উপবন.কত্বখ্ঁজিয়ে বেড়াই। প্রও 
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তপন তাপে তাপিত অস্থর। জীবন রিহনে হনজীবন কাতর 
পিপাশার. মরে ফেহ কেহ নৈন্যগণ |..উপায়*নাছিক পাই 
'ভাৰি যেকারণ। খুঁজিতে২ দু পাইল সন্ধান। আছিল 
(সে পথিমধ্যে গ্রন্ধর্ব উদ্যান ( মনোহর সরোবর তাহাতে 
বিস্তর । দুত আধি সমাচার কিল তুর | হয় হত্তি নমি- 
ভারে মম ইমনাগণ | জলপান করিরারে করিল গন ॥ রক্ষক 
বাইতে তথা করিল নিষেধ । মে কথা শুনিলে হয় জীবন 
বিচ্ছেদ 4 সবলে সকলে পিয়া প্রবেশশি উদ্যানে । জীবন 
বাচণত্ধে সবে মাবি বারি পানে ॥ ফ্রোধ ভরে লেই দুষ্ট গন্ধ 
কিন্কর । ভর্তার নিকন্টে গিয়! কহিল নত্তর || শ্রবণ সাত্রেতে 

বেটা শমনের গ্রায়। লয়ে সৈন্য দলরল আইল তথায়।। 
বেড়িল আমারে আমিন বেড়াপাক বাঁণে। পলাতে ন। পাই 
পথ রিং প্রাণে ।| সৈন্য মননে দিল যোগ বিপক্ষের পক্ষে । 
সেই সেতু তার! সবে পেষে গেল রক্ষে ॥ একত্র হইয়! সবে 
আগুলিয়। পথ। “ছরণ কারিয়া নিল হয় হস্তী রথ || বন্ধন 
করিয়া মোরে রাখে কারাগারে । শরণ হইলে কষ্ট অস্কর 
বিদরে || অদ্যাপি জাগিছে ভয় নদ! মোর মলে | লম্ধাল 

পাইলে আনি হরিবে জীবলে (কোন মতে নাহি রক্ষা পাপী 
ভির হাতে । এবার ধরিলে পরে কাটিবে করাতে ॥ জিজ্ঞালা . 
করবেন রাণী কহ বিবরন। কতই তাহার নৈন্য শিক্ষক কেমন। 
বিনা দক্ষাণী' দীক্ষে হেন শিক্ষে লয় । দৈব বল তাতে কিছু 
প্াকিবে নিশ্চর || , ভূপতি কছেন সে তো শৈব উপাসক। 
বিশ্বেশ্বরে আরাধিয়ে জয়ী তিন লোক || মানবে জিনিতে 
পারে হেন সাধ্য কার | বিবেচনা মতে দোহে কর প্রতিকর। 
যোগমায়! কন দাদ ভাবনা] কি তায়। কালীর কিন্কারী মহা 
কালে ন। ডরায় ॥ শ্ত্যুজয়ী হত্যুগ্য় যে.পদ ধারণে । নেট 
পাদপঘ খার সদ। জাগে মনে 1 ম্রিয়ে না মরে ভার নর্ধ- 
শভ্োভে জয় | দ্বিজ বলমালী বলে ন।হিক সংশয় |, 
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 শস্থাঞ্ধ লহিত শুদ্ধ করিবার যুকি। 
পয়ার |"ভাবিদ্নে চিন্িয়ে শেষে যুক্তি কৈল স্থির | সমর 

ফারতে আজে! হুইল রাণীর ॥ ম্বহস্তে লিখিরে লিপী পাঠাল 
স্বদেশে । পত্রপাঠ মাত্র সেন! চতুরঙ্গ এসে ॥, দিগ সৈন্য 
করে পৈন্য ধন্য২ ররে। অবিলম্বে রাজধানী উত্তরিল সবে ॥ 
যথ। যোগ্য রাজনীত বন্দন নিয়ম | করে নৰে ভোপধনি আর 
বাদ্যোদ্যম ॥ মযদানে গাড়িয়ে তাবু খাল করে রয়। সরকারি 
রসদ দিতে রাণী, আজ্ঞ। হয়॥ ভীমনসেন মহীপর্ত প্রতি 
ভারার্পথ। তিনিই করেন সবে রক্ষণাবেক্ষণ মন্ত্রি সহ 
মহারাগী করেন মন্ত্রণা। কি রূপে লমর হবে কর বিবেচন! || 
রাজ। কন গন্ধর্য বিষম হ্রাচার | 'লন্মুধ নংগ্রামঞিনে ছেল 
লাধা কার।| রাণী কন মহারাজা ত্র কর দুর। চলিল 
তোমার সঙ্গে দেনা তো প্রচুর ॥। যেরপে দমন হখ শত্রে” 
ছুরাত্বার। সকলের প্রতি আমি দিলাম এভার॥ সমরে 
আমার মেল! শমন নমান। বাণে২ বিপক্ষে কর্দিয়ে খান২। 
দিম বনমালী কয় 'থেক সাবধানে । এবার ধরিলে রাজ! 
মারা যাবে প্রাণে। 

রাজা ভীম্সেনের যুদ্ধে গমন। 
পয়ার। সেনাপতি তীমনেন করিয়ে বরণ। আদেশ 

করেন রাণী করছ গমন ॥ বিনয় করিয়ে কন দাঁদ! মছাশ্য়। 
রাজ ধর্ম বাজারে বিনাশ যেঙগ্য নুয় | * হরণ করিয়ে রাজ্য 
আনিবে তাহারে | 'যাবত জীবন রাখ বদ্ধ কারাগারে ॥ 
যদ্যপি জিনিতে তুমি নাহি পার রণ,। সংবাদ আমারে শীস্ 
পাঠাবে রাজন ॥"হক্তে ধরিয়ে অনি যাব রণ স্থলে! বিপক্ষ 
শ্ষনাশ করে ফেলিব সকলে ॥ অবাক হলেন রাজ! নে কথ। 
গুনিচয়ণ পুনর্ধধার জিউডীলেন কি করিব গিয়ে ॥". রাণী কল 

অহাশয় করুণ শ্রবণ । আপনি তথায় গিয়ে থাকিবে গোপণ 
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প্রণ্মে পাঠাবে দুত সমাচার দিতে । নেই গিয়ে বিপক্ষেয়ে 
রুক্ধিবে অগ্্রেতে || ভীষষের মহীপতি বিধ্ঃাভ লংবারে | 
রিয়ে স্থদ্ব তায়ে রা কারাগারে । তাহার হার কয়ে 

রানী ছেমাজিনী। এসেছেন লইয়ে,বাইকে বৃপমণি | বহজে 
খালান করে দেয়' রাজ্য ফিরে | নত্বর! প্রবর্ত রানী হবেন 
লমরে | বাখিবে বিষম রথ তোমার লঙজ্েতে। এই বার্ড: 
বিপঙ্গেরে জানারে ত্বরিতে ॥ বড়ি রাজ্য ছাড়ে তবু ভোমায় 
ন" পাবেশ। এ উপলক্ষে যুদ্ধ অনাষে ৰবীধবে ॥ দ্বিক 'বন- 
মালী বলে এই ঘুক্তি সার। মুনিৰর 'যুধিিরে, কহেন 
বিস্তার । 

গন্ধর্ব সহ দংগ্রাম আরস্ভ। 

পূয়ার। যেরূপে রাণীর আজ্ঞা মেই রূপে রণ। প্রথ- 
মেতে শিয়া তথা করেন রাজন । দূত গিয়ে গন্ধর্ধেরে লমাচার 
দ্িল। শ্রবণ মাত্রেতে বেট! ক্রোধেতে ভ্বজিল ॥ তখন চলিল্প 
কণে লয়ে দল বল। পররঞ্পরে ছুই দলে নমরে'অটল। 
বিশেষে গন্ধব্ব হয় শিবের লেবক। নমরে ভুশিক্ষা যেন 

প্লচণ্ড,পাবক | রথে থাকি বীববর ছাড়ে বহু বাণ । ক্রমেতে 
রাণীর নৈন্য হয় খানহ'। জাঠী জুঠে। শুল শেল মুষল মুদ্টার ! 
পবজ্গরে 'বিংহদাদ ছাড়িল বিস্তর ॥ ৰরুণ পবন অগ্নি 
শর্রিশেল ধাপ । ছাড়িছে গন্ধর্ব লৈন্য মরে প্রধান । বেড়া 
পাকে বেড়িয়ে বতেক রাগী সৈন্য । নকলে ধরিয়] হষ্ট করে 
ছন্ন তন্ন ॥ প্রাগ ভয়ে ক্বীময়েন পলাইয়ে যায়। একাকি অরণ্য 
মধ্যে আনিয়া লুকায় |, ভূপতির পরাজয় দ্বেখিবে নয়নে | 
বার্ত। বাঁক বার্ড! অবিলম্বে আনে । রাণীর নিকটে গিয়। 
কহে নবিশেষ'। “শ্রবণ মাত্রেতে নাই মন,দুঃখ শেষ | অণু 
(আবাদ ছাপা রয় কৃতক্ষণ। ক্রমে জানিল মত্েক পত্রিজন। 
'ধরাপডি লতী কান্দে ধরায়, অধর] | দুক্িভ! পিক্ষার পৌটক, 
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জিয়ক্যেতভে মর | বক্ষেতে হানয়ে কর কপালে কঞ্চণ | ঝলকে 

ঝলকে রক্ত "হুইল পতন । কাদ্দিতে২ নিজ বধুদ্ধয়ে কয় | 
সর্বগাশ হলে মাত! উপায় কি হয়॥ যত দিন জনক ছিলেন 
কারাগারে । বিধবা বলিতে মায়ে কেহ লাহি পারে ॥ পরেন 

মিন্দুর শাকা স্বণআভরণ। [নুষেধ নাছ্িক ছিল আমিস্ত 
ভোঁজন ॥ এত দিনে করিতে হুইল একাদশী | কেনে দেখিব 
আমি লাক্ষাতেতে বলি || হিতে বিপরীত হলে! তব আগ- 
মনে । কেনব। আনিয়ে পুনঃ পাঠাইলে রণে |! এই রূপে কন 
যত পদ্মগন্ধ। সত | অন্তরে করেন চিন্তা রাণী গুণবতী || 
নাজাইতে রথ আঁজ্ঞ! দিলেন তখনি | ' মরে সাজেন মহী- 
রাণী হ্মাজিণী | শ্বশুর শাশুক্ভী পতি ম্বপতী সকলে। 
নিষেধ করিতে দেন শরতের কোলে ॥ বিনয় করিয়ে লবে 

ক্ষান্ত হতে কয়। পুরুষের কার্য রণ রমণীর নয় || কোনুমতে : 
মহার।ণী প্রবোধ না মানে । নিবারণ করে অজ্জ! যাইবারে 
সনে ॥ পিতা মাতা দেখে দোঁছে করে হাঁয় হায়। কান্দিত্েই 
র্ধে চড়িবারে যায় || 'ষোগমায়া ভাবে পুনঃ বিপদ ঘটিলণ 
একেবারে নর্ববনাশ নকলে, ম্তুরল॥ রাণীরে কহেন কিছু কর 
বিলম্ব। যোগমায়া যোগানসনে করে যোগারস্ত॥॥ অন্তরে, 

অভয় পদ ভাবে. গুণবতী ।,.একাস্ত চিন্ভেতে ডাকে দেবী ভগ- 
বৃতী || চঞ্চল চঞ্চল! বাক্য শ্রবণ করিয়ে, | দরশন দেন 

অশিন কন্যার লাগিয়ে |॥ জলদ বরণী রূপ ছেরে 'যোগমায়! | 
কান্দিয়ে রয় দেহ পদ ছায়াণ ত্বাকুলেতে দিয়ে কুল কুলে, 
ডুবাও তরি | অপরাধ ক্ষমা কর ওগো ক্ষেমন্করী || গন্ধর্বব 
হয়ে কৃতান্ত বধে প্লে জনন) ছুক্তারে নিস্তার কর দেবী 
নিস্তারিণী || কন্যারে কাতর! দেখে দয়া উপজিল। মাঁভই২ 

'ধঘলে জননী কহিল ॥ যোগায় ধামে পিদ্ধ রাণী ছেমান্গিণী। 
তোসার“হিতার্থে হলো আমার সজনী || তোমার. খাতিরে 

বাঁধা যাৰ আহি রণে। রখের উপরে থাকি কাটি ভুজনে | 
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যে ডাকে আমারে তার কিসের ভাবনা | বনমালশী বলে অস্ত 
দিগতলা যন্দ্রণা। 

সন্ভীর জন্য পতির খেদ এবং রমনী 
গুবোধ উল্ভি। 

পয়ার [* একান্ত দেখিয়ে চক্ষে রাণীর গমন | মর্নেই 
কতই ভাবেন নিবারণ ॥ কান্দিতে২ গিয়ে 'ঘথের উপরে। 
সবিনয়ে ধাংলেন রমণখূর করে । কাতর হ্ইয়ে কন শুন গুণ- 
বতী। কি হেতু হইল তব এতই ছুর্মত্তি॥ মছা২ রথী যথ] 
হয় পরাজয়। নে স্থান যাওন যজ্ঞ রমণীর নয় ॥ €তামার 
হইয়ে পি হুই ভাগ্যবান একবারে ঘ্ুচাইতে চাহ কিসে 
মান ॥ মনেই ছিল ক্রোধ জতীনের তরে। কেনব। দিয়ে 
আশ্রয় রেখেছিলে ঘরে ॥ কেন বা পালিয়ে পুজ্রে বাড়াইলে 

স্নেহ । কেন বা করিতে চাও এতই নিগ্রহ॥ কেনবা করিয়ে 
ছিলে বিচারের পর্ণ । কেন বা অধম জনে দিলে আলিঙ্গন। 
কেন বা বলিয়ে পতি বাড়াইলে মান ।' কেন বা বিচ্ছেদার্ণলে 
জ্বালাইবে প্রাণ॥ কেন বা আাইলে হেথা হয়ে রাজবাঁল1। 
একন ৰা ঘটিল তব অন্তরে কিজ্বালা॥ কেন বা;পরের তরে 
হারাইবে প্রাণ। কেন বা শুক্ছিরা হয়ে এভই অজ্ঞান । 
কেমনে ভুলিৰ তব নুধাংশু বদন | কেমনে রাণীরে দেহ 
পররে কারদ! কেমনে কাঁরব বান পুনঃ বখনস্থানে ॥ কেমনে 

.পাঁলিৰ তৰ শরত্ত" লন্তানে ". কেমনে বিচ্ছেদযানল হইবে 
নির্বাণ | কেমনে থাকিবে দেহে এই পাপ প্রাণ ॥ কেমনে 
মাচা পতিরে করিৰ প্রবোধ | ৫কমনে বুবিখে মোর বালক 
অবোঁধ॥ কেমনে লোক্ষের কাছে দেখাই মুখ। কেমনে 
রহিব গুছে কিলে হবে সুখে ॥ ভুমিকি না হও মম প্রধান 
ধিক ধন।" তুমি কি ছাড়বে মোরে থাকিতে জীবন ঈ তুমি 
দি করেছ ক্রোধ পহজে নয়নী।* তুমিকি আমার" আন ন!. 
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শুনিবে বাঁণী। তুমি কি ছান্ডিবে মোরে অধজ্ঞ দেখিয়ে। 
তুমি কি না কৰে বাকা গরি'বলিয়ে॥ তুমি কি রমণী রূপা 
কাল ভুূঙছিনী। তুমিকি হইতে চাও নপতি ঘ্বাতিনী॥ 
দেখিব ভোমার'শিক্ষা নয়কে, কেমন" অস্ত্রেতভি আমার মুণ্ড 
করহ ছেদন? প্রথমে পরনক্ষা দেয় 'বধে নিজ পতি । শ্বশুর 
শাশুড়ী বধে কষনাহি অভি ॥ প্রাণের অধিক তৰ শরত 
সন্তান । তাহারে বাধলে আর বাড়িবে সম্মান ॥ একবারে 
ংশ লোপ কররাজবখলা। সকলের বাকু ঘুচে বিচ্ছেদের 

জ্বালা ॥ এখাঁনে থাকিতে যদি মাছি হয় মন। স্বদেশে পল! 

য়েচল,যাই ছুই জনে | তোমারে লইয়ে আমি হইয়ে 
সন্র্যানী | ভ্রমণ করিব তীর্থ বথা অভিলাষী ॥ পতির শুনিয়ে 
বাণী কন মহারাণী। এত ভাল বালা মনে মনে নাহি জানি ॥ 
কি হেতু করেন চিন্তা দাঁনীর কারণ। আমি রণে মরি যদি 
পাবে রাজ্য ধন | আছে তো তোমার অন্য রমণী সুন্দরী । 
নির্ধিবাদে কর ভোগ আমি আগে মরি॥ জনক জননী তৰ 
দাগ্াইয়ে পথে। * কেমনে নিলর্্জ হবে এলে হেথা রথে+। 
গুছেতে থাকিয়ে তুমি কর আশীর্বাদ । পশ্চাতে শুনিতে 
পাবে কুশল সংবাদ । উত্তরে উত্তর দেন ধূর্ত নিৰারণ *" 
কোন মতে মহারাঁণী ক্ষান্ত নাহি হন? হেনকালে বোগমায়া 
আইল নত্বর | দেখীর আদেশ প্রাপ্তে পুলক, অস্তর ॥ স্বপ- 
তীরে সপিবারে স্বহস্তে কালিকে। রথের উপরে' উঠে খ্ষির 
বালিকে॥ প্রতিরে হেরিয়া তিনি বিয়ণ বদন। ব্যন্দ ছলে মিছ। 

মিছি করেন ভথ্পন ॥ যা বড়.ভ্যাল'বাঁসা থাকে মনন২। 
যাইতে উচিত হ্র মহারাণ। নূনে। শিখিয়ে অনেক বিদ্যা 
হয়েছ পণ্ডিত। রমণীর তরে কান্যণ না ছয় উচিত । এক্ষণে 

"ক্লান্ীর প্রতি তাাগ কর মা়া। আমি তে! থাকিব গৃহে উপ- 
যুক্ত জারা ॥. নিবারণ কন বার্ভী এ আর কেমন। এত দিনে 

দেখি কেন্গ স্বপত্ী লক্ষণ। সুুখেতে পীবুয় তব অন্তরে গরল। 
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নিছে.ছলে জানাইতে বিষম লবল ॥ ষোগমায়া বলে কথা 
কভু মিথ্যা নয়। খলের প্বভাৰ গন্ন ছাড়া কিসে'হয়। এইরূপ 
হুহ জর্নে হয় কথাস্তর |. পতি প্রীতি মহারাণী দেন প্রত্যু- 
স্তর। মায়ের অধিক হন স্বপতী ী)আামার | ন। বুঝে বিশেষ 
মন্ম কর তিরক্কার | আপনি, গুহনেতে জঃন কি কাষ বিবাছে। 

টলোঁক্য ভিনিতে পারি ওর আশীর্বাদে। স্বহত্তে ধরিয়ে 
রাণী নাপ্তিনীর কর | উত্তয়ে করেন যুক্তি বসে একোত্তর॥ 
নিবারণ'অন্থবে দাড়ায়ে কাষ্ঠিপ্রায়। মনে মনে অভিলাষ 
সঙ্গে সঙ্গে বায়। তদন্তরে আশ্চর্য্য শুনহ যুখিন্টির । রথে- 
পরে আবির্ভাব হইল' কালীর ॥ ছেমবর্ণা হেমাঙ্গিণী 'তিমির 
বরণা | দেখিতে২ হয় করাল বদনা ॥ সমর করিতে জান 

পরে রক্তবন্্। দেধীর কপায় পায় খরলান অস্ত্র।| শরর্গত- 
যুগে যু শিশু যুগল কুগুল ॥ কবরী বন্ধন ঘ্বুচে গলিত 
কুন্তল ॥ লো লে! জিহ্বা! বিকটাক্ষী নৃপতির বালা । গলে 
গজমতী ভার হ” মুগ্ডমালা॥ কপালে সিন্দুব বিন্দু ইন্ছু 
যেন সাঁজে। অলকা তিলকা কিবা 'শেশভে তার “মারবে ॥ 
তৃতীয় নয়ন যেন প্রচণ্ড তপন ।£ থাকিয়েই উঠে জ্বলে হুতা- 
বান ||, উন্মত্ত হেমার্দিণী মাতঙ্জিণী প্রায়। কটর। পুরিয়ে 
সুধা যোগিনী যোগায় ॥ ক্রমে প্রক্কৃতি বিরূতী অবয়ব । 
ভয়ে নিবারণ ,পড়ে পদতলে শব | যোগমারা যোগায় 

আনিয়ে জবাহার | প্রদান করিতে গলে আরো চমত্কার | 

শ্বশুর শাশুড়ী আদ তআন্য পরিজন। দুরে থইকি সকলে 
করেন নিরীক্ষণ ॥ রণ লাজে রণময়খ কিবা শোভা রথে। 

অবাক দেখিয়। সবে দাগ্ডাইয়। পথে ॥ অবিলম্বে উপস্থিত 

হয় রণস্থলে। বিপক্ষ হেরিয়ে ভ্রাশে পলায় সকলে ॥ দূত 

মুখে পরিচয় পাইয়। গন্ধব্ব,। সমর করিত যায় প্রকাশিনে 
গর্ব ॥ কোপেতে কম্পিত অঙ্গ ধৈর্য নাহি ধরে বিনধশিতে 
পারে পৃষ্থী মনে যন্্ি করে ভর্জন গর্জন, করে কালান্তের, 



পদ্ঘগন্ধ। উপাখ্যান । ৮১ 

কাল'। বিপক্ষ নাশিতে লয় করে রক্ষ শাল। দূরে থাকি 
নিরীক্ষণ ভাল'নাহি হয়। ক্রোধ ভরে কতশতক্টু বাক্য কয়! 
ধনুকে টঙ্কার দিয়া দা্ডায় ত্বরে । বরিষণ করে বাগদেবীর 
উপরে ॥ পৰন বরুণ অগ্মি আর্দচন্দ্র বাণ। কালী অঙ্গ পরশিতে 
হয় খান২।॥ শুল শেল্ মুষলন্মুদার আদি যত। ক্রমে ক্রমে 
মহীবীর হানে শত২ ॥ বাণেতে আচ্ছন্ন শূন্য গণ মণ্ডল । 

ব্রাশেতে কম্পিত হন অমর, নকল ॥ অনন্ত বানুকী কম্পে কু 
নাড়ে শির । শ্রবণ মাত্রেতে গর্ভপাত গর্ভিনীর ॥ কেশপিতা! 
করালী যুদ্ধে হইয়া তখন। যত বাণ মারে দৈত্য করেন 
ভক্ষণ॥ তদন্তে লইয়া অসি অসীত় বরণা'। বিনাশ করিতে 
দৈত্য দমরে মশণা ॥ হয় হব্তি রথী রথ সৈন্য আদি ষত। 
সমরে তিষ্টিতে নারে মরে শত২  পুনর্ববার যায় সবে জননী 
উদরে | দুরে থাকি মহাবীর নিরীক্ষণ করে। রণে ভঙ্গ দিয় 
ষেখা পলা ইয়া! যায়। হানিতে২ মাতা আগুলেন তায় । অপ- 
রূপ রূপ হেরে গন্ধর্ বিস্মঘর। জানিল যে গুরুপত্বী হবেন 
নিম ॥ শিব ভক্ত গন্ধাব্ব মে নহেসাধারণ। বিশেষে আছিল 
বছ কঠোর সাধন | মেই হেতু দরশন পায় ছলক্রমে । প্রথ- 
উর ন। চিা'নল মানতিনী ভ্রমে | দরশন মাত্রে দিব্য জ্ঞানের 
উদয় | জণত জননী বলে জঃুনিল' নিশ্চয় | গললগ্রীরুত বাঁ? 
সম্মুথে থাকিয়ে। নবিনয়ে করে স্তুতি কান্দিয়ে॥ ক্ষম 
ক্ষেমক্করী আমি দান তৰ। চিনিতে ন! পেরে হুঃখ ক 
সব ॥ কর্খঘোষে জন্ম বার হয্জেশ্মপরাধী |* মুক্ত 
কেলী পদে ধরে সাধি ॥ এ ছার সংলারে আর 
জন | শ্রীপদে বিপদে পড়ে 'লিলাস্ম সমর 
গন্ধ মে জানিয়ে অগ্থরে | দেবীর হইল কৃপা 
দয়া ধরি দয়া ময় কহেন বড়ন। এত দিনে 
মোচন দঈর্গধাসে বাও বাস্ছ। অমরের পা। 

[. ১৬] 
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তুষি মরে আশে | বমরে রাপীয় টলস্য যয়েছিল ঘা? । 
শত দৃক়ি করে লবে বাঁচালেন ভারা 1 প্রাণ ভয়ে তমলেন 
ছিল লুক্কারিত। দূত মুখে রণ বার্তা হুইল বিদিত। লাঁক্ষাৎ 
করিতে যায় নং গ্রামের দুলে ] সে'ঝেন দেখিতে পারে 
হেমাক্সিণী বলে ॥ নাতিবৃধূ জ্ঞানে জানি করিল সাক্ষা'ত। 
প্রশংবা করিয়ে করে আশীর্বাদ কত। প্রণাম করিয়ে রাঁশী। 
পদ্দধুলি লয়। আপন রথেতে লয়ে মকরুণে কয়।। অতঃপর 
এই রা্জ্য নকলি তোমার | ভর শব্রু গন্ধর্ধোর হইল উদ্ধার ॥ 
সৈন্যগণে দেন আজ্ঞ। জুটিতে সম্পত্য। ছেিউট পাঁইবে নবে 
বোল এনে সত্য ॥ অতুল স্মিলিল ধন হরে রাজধানী । ভূপতি 
লছ্িত দেশে চলিলেন 'রাণী॥ মহারাজা ভীমনলেলে লয়ে 
লমির্ভারে | হালিতে২ চড়ে রথের ভিতরে 1 রমণীর রণসজ্জ! 
হেবে লঙ্জ। পায়। দাদার রাষেতে দিদী কির! শ্োঁতি। হায় । 
পতিব্রেতা মতীলম্বমী রাগ হেমাক্সিণী । আনন্দ সাথরে ভালে 
নহথাস্ত ব্ধনী॥ সমর বৃতান্ত দোছে কহে বর্ববক্ষণ। বেগেতে 
চলিল রথ নক্ষত্র যেমন ॥ আনন্দিত “হয়ে যত রগজ'ী দেলা। 
পশ্চাতে২ চলে বাজায়ে বাজনা || ব্রাত্র দিন ছুটে কয় আন্ত 
নাহি হয়| দক্ষিণ বামেতে.নদ ন্দী কত রয় পক্ষ সম পক্ষ 
* নিষোজ্ধিত রথে | দেখিতে২ উড়ে যায় উদন্য পরে 

ব্য দেখিয়ে ভীম ভাবে মনে২ || অবিলম্বে উপনিতত 
স্বন্থানে॥। ভূপতি নহিত রাণী নাস্বিয়ে খন | 
বেশ করে ক্ানদ্দিতূ মন ॥ শশ্খর শাগুড়ী আর 
' প্রণাম করেন রাণী পর আহ্বাদে | বুক্ডী 

বিয়ে রক্তুকে। করে ধরে লমর্পি়। দেন ভুপ- 
'উরুজমে-করিয়ে বন্দন.। ডাকিতে আদেশ, 

8. আনন্দিত 'নিরারণ বৃণনক্জা। ছেরে 1 
।ন্রন নারীকে অপ ধরিঞে কর জি 

বলিলেন শয্যার উপরে ॥ দাদী আদি 
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কত জন নিকটে হাঁজির । সকলে মিলিয়ে সেবা করেন 
রাণীর ॥ বিশেষ বৃত্তান্ত রাণী কহিতে লাগিল। যে রূপে 
ছুট গন্র্ব পরাজয় হলো ॥ আনন্দ লাগরে ভাজে পদ্ধগন্ধা! ' 
সতী। মানসীক পূজা দিয়ে পূজে ভগবতী || যাগ যজ্ঞ হোষ 
অত, ব্রাক্ষগ ভোজন, |. এয়েউজাত দেখ কন্যা লয়ে এয়োগণ । 
নিভ্যগীত বাদ্যোদ্যম হইন্ডে লাগিল দারিদ্র স্বিজেরে ধন 
কত; বিলাইল ॥ "নুশীলার নর্ব হুখে ছৈল নিবারণ | প্রাণের 
অধিক ভালবাসা নিবায়ণ ॥ ভুই জনে সদা যুক্তি করে অন্তঃ- 
পুরে । ফেহ কারে নাহি ছাড়ে রন একত্বরে।' ভার্গবের ভাঙ্গে 
দয়ে মিলিল শরত। নাক্ষিরে লইয়। সুনি থাকেন দদত!পরস্পরে 
সকলের আনন্দ উদয় । বারাণসে যাসবারে রাণী আজ্ঞা হয়॥ 
নাতীবধূ সহ যুক্তি করিয়ে রাজন। সঙ্গেতে লইয় যান 
শ্বালক ঘজন | চলিলেন তীমলেন লহ পরিবার | একে বারে 
উথলিল আনন্দ অপার || রাঁজপুরী আছিল গন্ধবর্ব অধি- 
কার । রাজ সৈন্য গিয়া করে দিল ছারখার | পলাইয়া গেল 
সবেশ্ছান্ডিয়া ভকন$ মহ্ারাণী হেমাঙ্গিণী করে আক্রমণ |" 
পৃর্র্বমত পুনর্ববার হইল লাজান। ইন্দ্রালয় বলে কলের হয় 
তান ॥ রাজ লিংহালনে" বগুইতে নে রাজনে। রুশীক . 
আহাদ বড় বাড়ে মনেই ||" ভূপক্তিরে জিজ্ঞানা করেন 
মহারাণী | ঘোষণ] পাঠাতে হবে সর্ব রাজধানী || আলিজে 
ভূপতিগণ খাজনা ঘোগাঁবে | বল শুনি দিন শির কবে'কর! . 
যাবে | রাজ্। কন এ রাজ্য তেঃমার, অধিকার | দিংহাননে 
ৰন এসে তণ্নী আমার ॥ রাণী কন ঠাকুরদাদা সে আর কে- 
ষন। কেন ছেন অনুচিত করান শ্রবণ | তব আশীর্বাদে মম্ 
জভাব কি আছে ।' নিজ রাজা রাখা"ভার বলি তব কাছে ॥ 

'এঁকান্ত যদ্যপি রাজা,না হইতে মন. দেংছিত্রের প্রতি ভার' 
করুণ দর্পণ 0. মস রাজা শর়তে ঈীপিকে বাঞ্ী হয) বালক 
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বলে সম্প্রতি, সম যজ্ঞ নয় || রাণীর শুনিয়া যুক্তি তুষ্ট মহী- 
পতি । বনমালী বলে তাহে দেহ অনুমতি ॥ 

নিবারণের রধজ্য প্াপ্ত.।. নর 

পয়ার [ নিবারণ ছবে রাজ! বারাগল ধামে। যোগমারা 
ছেমািণী'কসিৰেন বামে ॥ মনে মনে ভূপতির বাড়িছে 
উল্লাম। রাণী ভিন্ন অন্য নাহি করেন প্রকাশ ॥ রাজনীত 
নিয়মিত রাজ নিংহানন। গোপনে হয় বস্ত্র আতরণ। 
অঙ্গ বঙ্গ সৌরাধ দ্রাবিড় আদি করে। ঘোষণ। লইয়ে দত 
যায় সর্ধত্তরে ॥ কাশী কাঞ্ধী কামধ্ুপ কামিক্ষা কর্ণাট। 
লয়ে পত্র পত্রপাঠ চন্দে থায় ভাট ।॥ বাঁশবেড়ে তাটপাড়! 
নহে শাস্তিপুর । ব্রিবেপী কুমারহট্র আর বনু দূর॥ তথায় 
অস্খেতে লিপি পাঠান রাজল। চাতর! ও শ্রীরামপুর 
ৰালী নিমন্ত্রণ ॥ হরিনাভী রাজপুর কোদালে কালীঘাট। 

পণ্ডিত সমাজে পত্র “পন শিল্পে ভাট ॥ কলিকাঁত1 বরানগর 
প্রধান দমাজ। নিমন্ত্রণ বর্বত্রে .পাঠান্দ মহাবর্জ। ভুরি 
ভেরী রামশিক্জা খুন্ত নিনান। মালিপাড়া খড়দর গোসশ্বা- 

'িরা,বান ॥ হয় হব্তী আরেুকণে যতেক রাক্গন। ক্রমে ক্রমে 
সকলেতে করিল পমন ॥ শ্বেত পীত রক্তবর্ণ বনাত ও শাল। 
হণত্রে সহ অধ্যাপক যান পালে পাল। আবাহুত রবান্ুত 

সস্থ্য। নাহি হুর । উপনশত হইল লবে নৃপতি আলয়। রাত্র 
দিন এসে, দীন দারিদ্র ত্রাঙ্মণ,। সন্ন্যানী মহন্ত ভেকথারা 
কত জন। গুরু পুরোহিত আমি করে লগ্ন শ্ছির। অবিষেক 
করিবারে যান নৃপতির॥ যথা, শান্ত রাজনীত আছয়ে 
নিয়ম । ভ্রেমেহ সমুদয় হয় উপক্রম ॥ স্বর্ণমর পুরী তাহের 

শিংহানন। ঝালরে, জুজিছে হীরা রর্বর' কিরণ হ্ই্ন 
সাজান দ্রব্য আরোজন, যত। বিস্তার বর্ণন তার করখ বাবে 
কত ॥ কল্যারে ভাকিয়ে রাজী কহেন তখন। ব্ধুরে পররাও নব, 
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$ বন্ত ক্সাভরণ॥ নিবঁরণে রাজবেশ সাজান আপনির স্থদে২ 
যে খানে যেষন.সাজে মণি । নাতি বধু নিকটে চলেদ দহী- 
পাল। গুনেন তথায় গিয়া ভারি গোলমাল ॥ শ্বাশুড়ীরে 
ফবিনয়ে কছে বধুদ্বন্ন) কেন "মাতা কি হেতু এ আয়োজন, 

হয়। ভব পুন প্রন্ভিনিধি তোমার পিতার! উচিত ৰনিতে 
বামে ন্তোমার মাতার ॥ হানিতে২ রাজ! কন, ছুজনায়। 
পরে বস্ত্র আভরণ, দেখাও আমায়|'মায়ে কিয়ে বধুদ্ধয়ে করে 
ধরাধরি | পরাতে হইল যেন 'শ্বর্থ বিদ্যাধরী ॥ যাইতে হইবে 
দৌোছে সমারোহ স্থল | অবিনয়ে মহীপতি উভয়েরে বলে ॥ 
মলিন বনে রুন বধু ষেগমায়া। তথায় উচিত বটে রাজ 
কন্যা যাওয়া | আমি হই খষিকন্য।, গরিবের মেয়ে। হইল 
সৌভাগ্য মোর শ্বপত্বীরে পেয়ে ॥ তদন্তরে মহারাপী কন 
হালি হানি | নারী তো প্রথমা নারী অন্য যত দাদী ॥ 
বিশেষে বে পুল্রবতী পতি প্রিয় হয়। সেই নে রমণী শ্রেষ্ঠ! 
জায়! শাস্ত্রে কয় ॥ যোগমায়া বলে শাস্ত্ে কিবা অধিকার | 
পালন্য করেতে শক্তি না, আছে যাঁহীর || আমি তো! পেটের 
দায় বিলায়েছি ছেলে । আমারে না বলে মাতা বিমা- 
তারে পেলে ॥ এইরূপ বাকৃষ্তুদ্ধ উভরে সমান । বাহিরে 

যাইতে বড় রাণী নহি চান" আভ্াদেতে অভিপ্রায় 
রুবিয়! অন্তরে 1 নিবারণে ডাঁকাইয়া আনেন অন্দরে ॥ তথায় 
পড়িল সেই রত্র নিংহারন। একত্রে বানিল রতৃঘয়ী*দুইজন || 
লক্ষ্মী সরদ্বতী যেন রসে বামতাখে। তীমসেন মহীপতি কর' 
দেন আগে | ধান্য দুর্ববা দি লবে করে আশীর্বাদ । জন- 
নীর মনে২ বাড়িল আহ্জাদ। তদন্তে ধাহিরে বার হয় অতঃ- 
পর। আলিয়। নৃপশ্তিগণে দের পাজ কৃ | বারাণমে উৎলিল 
“কনন্দ অপার।*কতই বিলান ধন নাহি নন্ত্যা তার।॥ দ্বস্থানে 
চলিয়া, ক্সান নিমন্ত্রিতগণ। লমুগিত পায় দান র্রাঙ্গালি 
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ব্রাঙ্ণ | '্বদৈন্য হইয়ে দৈন্য ধন্য রৰে যায়। ভাগা দোষে 
বনমালী না ছিল তথার | 

রাণীর বারাণচদ পুনঃ খাত] । 

পয়ার। পতিরে শরিয়ে রাজা বাঁরাণল ধামে। সৈন্য 
গেলেন রাঁণী কাশ্মীর গ্রামে! ঘটিল তথায় গিয়া! বিচ্ছেদ 
যাতন!। অন্থজাক্ষে বহে অস্থ দুঃখিত ললন1। শ্বশুর শাশুড়ী 
পতি শ্বপত্ীর তরে । গেল হাস্য পরিহাম্ত এদাস্ত অস্তরে ॥ 
বিশেষ পতির মোহে মোঁহতা মোহিনী যামিনী কামিনী 
পক্ষে কাঁল ভুঙ্গ্িণী॥ সুবর্ণ পালগ্চে নিদ্রা হওয়া হয় ভার| 
বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ নন্তাপে তাহার ॥ একে তো নৃপতি বাল! 

“তাহাতে যুবতী । শয়নে স্বপনে শধ্যাপরে খুজে পতি 
শরুত স্বপত্ী পুক্র পুত্রের সমান। দিবা নিশি কান্দে প্রাণ 
না হের বয়ান।॥ পুর্ববমভ রাঁজত্ব করিতে নাহি মন। 
থাকিয়া কন কোথা বাছাধন॥ এইরূপে কিছু দিন রন 

'সম্নিধানে। কিছুতে অবোধ মন প্রবেধ ন। মানে | *দ্রমে 

রাণী হেমাজিণী: ভম্মাদিনী, প্রার়। আত্মবর্থ আমলার! 
ভাবে একি দায়॥ লীম কুন নীর্ণা ছেরে সহচরী দাসী | 

নুমন্ত্রিণী সুসন্ত্রণা "দন কর্ণে,আমি | , এক্ষণেতে একা- 
কিনী থাকা বজ্ঞ নয়. তূপ্পতিরে এখানে আনিতে 'আজ্ঞ। 
হয়| রানী কন তাহাতে বিষম গোলযোগ । আগ্ত মুখী হ্ই 
বটে অন্যে অস্ুফোগ ॥. কেমনে মাবাপ ছেড়ে থাকিবেন 
হেথা ্বপত্বীর মনে, উপিবে ব্যথা | সর্ব দিগ রক্ষা হয় 
মে যুক্তি বলনা । ন্বাদে করিতে বান ন! বাসে বাসনা | 
মন্ত্রিবর্গে দিয়া পুনঃ রাজত্বের ভার। .বারাণনে থাঁকি সদ! 
মানন আমার ॥ তাহাতে দিলেন নায় যুতেক সম্ত্বিণী |: যেই 
মত করিলেন রাণী হ্েেমাঙ্গিণ। মনে২ সহী করিয়ে 

যুক্তিসার। মন্ত্রীবর্ে অর্পণ, করেন পলাজ্য ভারণা, রক্ষকে 
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রাখিতে আঁজ্ঞ। দিয়ে রাজধানী। বারাণনে ঠর্বার উপ- 
নত রাণী ॥, আত্মবর্গ শুনিয়। রাণীর আগমন। পরস্পরে 
সকলের আনন্দিত মন॥ মহারণজ। তম আর মহিষীজুশিল1? 
অগ্রেতে প্রণাঁম*করি উতরে তুধিলা ৫" শ্বশুর শাশুড়ী পছে. 
করি নমক্ফার| গ্বপত়ী স্থিত বাড়ে*আনন্দ অপার |॥ শরতে 
লইয়া কোলে চুম্বেন বদন? আনিতত আশ্রর্য* দ্রব্য করেন 
অর্পণ| রাণী অদর্শনে পুর) ছিল অন্ধকার । একেবারে উল্লান 
বাড়িল নবাকার ॥ শাশুড়ী আনিয়। দ্রব্য করান ভোজন। 
স্বপড়ী স্বহক্তে করৈ চ'মর ব্যজন॥ তোজনান্তে করে ধরি 
লইয়ে শব্যায়। মির্ছী ছলে যোগমায়া পতিরে ডাকায়। 
পূর্বে আগমন বার্ড করিয়। শ্রৰণণ মনেই আহ্লাদিত ছিল 
নিবারণ ॥ লজ্জার খাতিরে দেখা করিতে অশক্ত। ডভাকিতে 
অন্তরে সুখী মৌখিক বিরক্ত ॥ যোগমায়া কবে মায়া রলিয়া, 
শঘ)ার় | টানাটানি করে দোছে একত্রে মিলায় ॥ বলে দেখ 

দেখি তন্নী কেমন দসাঁজিল। এমন সোণাঁর মুখ মলীন 
আছিল ॥ যে অকর্ধত্তুয়ি হেথা ছিলে অদর্শন। হান্য পরি- 
হাস্ত কভু না করি শ্রবণ] * তোমার কল্যাণে কত দেখিৰ 
শুনিব। আনন্দ ছেরিয়ে অদ্য নন্দ ভানিব। এরূপএকীনজ 
বার্ভা বড় রাণী কন। লুর্জিতা হইধা রাণী কতক্ষণ রণ॥ 
উদ্তুরে উত্তর দেন নৃপতি নন্দিনী । শ্রবণে লভ্জিতা যোগমায়! 

বিনোদিনী ॥ পূরববমত তিল জনে আনন্দে আবুষ্ঠ | সর্ধ্বক্ষণ-. 
রন রাপীল্মপত্ধী নহিতু।1, প্রয়োজন প্মতে জ্যান কাশ্মীর 
গ্রামে । বনমালী বলে থাকি বার[ণন ধ্লামে | 

রখজবং শের ক্রমে২ম্বর্গাগত্। 

পয়ার | কিছুদিনান্তরে ভীম ত্যজিলেন কায়। পুণ্যবতী 
হাভী ভার লহ, য়। যথালাধ্য আদ্য শ্রাদ্ধ করে নিবারণ। 
রাজহ্ইে বাজপেয বলে কক্তজন । স্তরে লক্তিকে ভার্খবঃ 
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মহাযুনি। ফেঙ্গে দেহ লহ্বরণ করেন অমনি । নিবারণ জাদ্য 
শ্রাদ্ধ তাহর্দ করিল। দীন দ্বিজ দৈন্য দানে অনৈন্য হইল | 
শ্বশ্বমেধ যক্ধ তার নাহয় তুলন1। ষশের নাহিক সীম! সর্বত্র 
ঘোবগ11| বনছকাল রাজত্ব করিল"যুবরাজ !.মহাসান্য নিবারণ 
মহীতল মারা ॥ উপযুক্ত নারীদ্বয় গুধে অন্গুপমা। সাঁপক্ষ 
বাঘের প্রতি হুর মনোরম! ॥ অন্রপর্ণা বরকন্য! অন্নপূর্ণ। রত। 

অন্নদানে অকাতর অন্নদার নত ॥ উভয়ের প্রিয় পুভ্র শরত্- 
কুমার! মায়ের অধিক ভাল বান! বিধাতার ॥ সর্ব ৭ 
গুণাকর শরত রাজন। বয়ঃপ্রাণ্তে প্রাপ্ত হয় বিমাতার ধন || 
সময়ে উদ্বাহ রাণী দেন ঘটা করে । ক্রঃমতে শরতবংশ বুদ্ধি 
অতঃপরে ॥ শ্ীকর শ্রিধর,গুগাকর তিনজন । শর5 রাজার 
পুত্র সর্ব সুলক্ষণ ॥ তাহাদের বাড়ে বংশ ৰংশের সমান। 

মরলোকে নাতি হেন তুলনার স্থান॥ তদন্তরে নিবারণ 
প্রাটিপোবস্থায়। পত্রীঘ্বঘ় সঙ্গে যোগে ডাকে কাঁলীকার ॥ 
কাল সহকারে কাল নিকট ঘখন। পলাইল কাল দুত দেখে 
আচরণ ॥ মহাকাল দূত নন্দী আনি,.পুজ্পরথে | বিমঠনে 
লইয়া তিনে যাঁর স্বর্ণ পথে ॥ কৈবল্য দায়িনী হেরে কৈবলয 
পাইল অতঃপর এই গ্রন্থ সমাগত হইল॥ যুধিষ্ঠির প্রি 
কন মহামুনি ব্যাস ।” আদ্য.পাস্ত শ্রবণ করিলে ইতিছান | 
উদ্বেগ বিবেক চিন্ত। তাজহ রাজন । রবেনা২ হেন দিন কদ।?- 

চন॥ সহর্মিশি'আপ্ত চিন্তা কর মহীপতি। হৃদয় শরজ দলে 
তাঁব বিশ্বপতি ॥ 'অপার হইতে পার হরিনাম নার। পাদ 
পদ্মে মজ' চিত্ত চকোর আমার'$. বদতি স্জার্নগর চৌকি 
ধন্য খালি। বিরচিল এই গ্রন্থ দ্বিজ ৰনমালী॥ ' 

নম্প 
০২. 
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পরার। আলি আশিলক্ষবার ভ্রশি এ সংগা । জননী 
চিনিতে নারি আমি হুরাচার | এই মাত্র মর্তয ভূমে উপমার, 
স্থান। আছে কিন!.আছে আর হেন, কুনস্তান"। অহর্নিশি' 
অভিলাষী অন্রিভ্য সম্পদে ;পদে পদে দেখী মাগো তোমার 
ভপদে ॥ ষড়রিপু ঘেরে বৃপু কাল নম হয়ে নিকটে কৃতান্ত 
কাল কালদণ্ড লয়ে ॥ কাল পূর্ন কালে কি অকালে লবে 
কবে। কালাকাল নহি তাঝ নিশ্চয় কে কবে। ভবের তরঙ্গ 

হেরে আতঙ্গ অপরে। নঙ্গদোফে ভঙ্গ আশা আনামান্র মার। 

তত্বময়ী তব তত্ব কে জানে মানবে । আমি মুঢ় রুঢ ভাষী 
কেমনে লত্ভৰে ॥ অপার করিতে 'পার নহে ভার বেশী | এই 
বার কর মুক্ত ওগে! মুক্তকেশী || এই অভিলাষে গ্রন্থ হইল 
রচনা । উপলক্ষ নাম পদ্সগন্ধা উপাক্ষণা || অন্দ! মঙ্গলে. 

বিদ্যা লুম্দরের কথা। রচিল তারতচন্দ্র কবিবর যথা । 

কবিকস্কণ চণ্ডীতে আছয়ে প্রচার। ঝালকেতু গ্রাতি ক্লপা 

হইল তোমার ॥ নীচ বংশে জন্মে রত দত কুকর্ম না, 
জানি কতই পুণ্য ছিল পূর্ব জন্মে। ব্রন্মকুলে আমায় পাঠালে, 
্রক্ষময়ী। দিনান্তে কি ত্রান্তেনাম কখন না লই ॥ ভ্রিলদ্ধ। 
ত্রিনন্বযাকাঁলে যদিও না করি। ক্ছুলমুক্ডে তব নাম প্রতি দিন" 
স্মরি | প্রনৰে ৫ভামার নাম গায়ত্রী কবজে। দ্বিজহয়ে 
নিজ শ্বন্ম কে কোথা না! তজে || ব্রহ্ধকুলে »কুলাঙারু দিন 

বনমালী। চরমে চরধ্রোপান্তে স্থান দিও কালী ॥ গুণিগণ | 
সন্গিধানে এই নিবেন ই লইবে গ্রন্থ করিয়ে শোধন ॥ 
সুদ্ধানুদ্ধ ভাবান্তর মতি ভ্রাঁন্তে হয়॥ “ভাবক নিকটে ভাৰ 
অভাব ন1! রয়॥ নীর ত্যাগে, ক্ষুটর যথা ভক্ষয়ে মরাল। ধিরের 
ভাব সেই পথুয় চিরকাল। 










